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Stap 1: Onderwerpsverkenning  
 

Een correcte referentie van het artikel: 
 

De Jong-Gierveld, J. (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; 
oorzaken en oplossingen, 22, 67-75. 
 

De context van het artikel: 
 

Ik heb mijn artikel opgezocht via de vakbibliotheek BSL. Het artikel zelf komt uit het 
vaktijdschrift Bijblijven. Dit is een praktisch tijdschrift voor huisartsen en specialisten, en 
door hen opgemaakt. Met dit tijdschrift kunnen ze zich oriënteren op ontwikkelingen buiten 
hun eigen specifieke werkterrein. Het tijdschrift verschijnt per jaar tienmaal.  
 

De auteur: 
 

a) Wie schreef het artikel?  

Mevrouw prof. Dr. J. de Jong-Gierveld  
 

b) Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven over de auteurs? 

Er wordt geen informatie gegeven in de tekst over de auteurs. 
 

c) Wat vind je verder op internet over deze auteurs? 

Dr. J. de Jong-Gierveld: Ze is afkomstig van Nederland. Ze is een hooglerares in de sociale 
wetenschappen. Ze is adviseur van het Europese onderzoeksprogramma Multilinks en van 
de Coalitie ‘Erbij’. Ze specialiseert zich in het onderzoek naar eenzaamheid en de 
demografische en sociale aspecten van de vergrijzing. 
 

d) Wat vertellen de catalogi/databanken over de auteurs? Met andere woorden: wat 

heeft deze auteur nog geschreven? 

‘Nieuwe eenzaamheid: wat kan ik eraan doen?’  
De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid 
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De structuur van het artikel: 
 

a) Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het een lange doorlopende tekst? 
Het artikel is zeer duidelijk, er zijn voldoende tussentitels en ondertitels. Hierdoor kun je de 
tekst goed volgen. Vooraan het artikel staat er een samenvatting, waardoor je een goede 
blik krijgt op de inhoud. 
 
 

b) Wat zijn de tussentitels? 
Kenmerken van eenzaamheid 
factoren die eenzaamheid bevorderen of afremmen 
risicogroepen voor eenzaamheid 
oplossingen vanuit de betrokkene zelf 
Realistische doelstellingen wanneer de eenzaamheid langdurig blijkt te zijn 
Conclusie 
Literatuur 
 

c) Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de tekst en in de 
bronnenlijst?  

Er staat een volledige bronnenlijst op het einde van het artikel. In de tekst verwijst men naar 
de bron via het nummer. 
 

d) Wat valt je verder nog op betreffende de structuur? 
De tussentitels zijn nog eens verdeeld in titels, waardoor je een zeer mooi overzicht krijgt. 
Zeer duidelijke tabellen ter informatie, maar de uitleg erbij niet zo duidelijk gestructureerd.  
 

Maak een lijst met… 

a) Interessante bronnen die je nog wil doornemen 
1. ‘Nieuwe eenzaamheid: wat kan ik eraan doen?’ (artikel) 
2. 'De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid' (artikel) 
3. informeren bij de gemeente, hoe zij omgaan met eenzaamheid bij ouderen 

 
b) Organisaties betrokken bij het thema 

1. Bijblijven 
2. Kerk 
3. Vrijwilligerswerk 
4. (sport)verenigingen 
5. Longitudinal Aging Study Amsterdam  
6. Huisartsenpraktijk 
7. Rode kruis 
8. De zonnebloem, Nederland  

 
c) Specialisten 

1. Dr. J. de Jong-Gierveld 
2. Weiss 
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d) Definities en moeilijke woorden 
1. eenzaamheid = een negatief beleefde situatie van gemis aan betekenisvolle sociale 

contacten met andere mensen, een situatie waarin men onvrijwillig verkeert.  
2. Eenzaamheid = het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan 

(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties 
3. Geïnitieerd = initiëren = invoeren  
4. Idealiter = als ideaal bezien  
5. Objectieve sociale isolatie = een van buitenaf waarneembaar ontbreken van contacten 

met mensen 
6. Pensioenmigratie = migratie van gepensioneerden, m.n. naar minder centraal gelegen 

delen van het land, of naar het buitenland, bv. omdat daar meer natuur is om te 
recreëren en/of omdat de kosten van wonen en levensonderhoud er lager zijn 

7. Prevalentie = het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op een 
bepaald moment 

8. Validatieonderzoek = onderzoek naar de erkenning van een wissel 
 

PowerPoint  
 

 

Stap 2: Wikiwelkom 
 

Ieder lid van de groep moest een eigen account aanmaken op wikidot.com. Een iemand maakte dan 

de site aan, in dit geval heb ik dat gedaan. Dan moest ik iedereen uitnodigen tot de site. Daar hadden 

we dan een probleem mee, er konden maar 5 mensen lid worden. Dankzij de hulp van de docent 

hebben we dat kunnen aanpassen.  

De opmaak van alles verliep zeer vlot. 

 

Stap 3: Inhoud in lijsten en syntheses 
 

Lijsten  
a) Trefwoordenlijst 

Kenmerken  

Bevorderende of afremmende factoren 

Risicogroepen  

Oplossingen vanuit persoon zelf 

Realistische doelstellingen bij langdurigheid 
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b) Specialisten 

 

Vragen 

 Wilt u uw visie nog verruimen door andere onderzoeken te doen? 

 Hoe staat u tegenover mensen die hun mening uiten zonder er onderzoek naar te doen? 

 Wat vindt u van je gevonden resultaten op het gedane onderzoeken? 

 

 

 

 

Naam Functie Contactgegevens Publicaties 

 

Weiss RS 

 

Associate professor 

moleculaire genetica 

 

E-mail: 

rsw26@cornell.edu 

 

Telefoon: 607 253 

4443 

Weiss, RS (1991). De bevestiging 
binding in de kindertijd en 
volwassenheid. In CM Parkes , J.  
Stevenson-Hinde & P.  Morris , 
Attachment over de levenscyclus. 
pp  66-76.  Londen: Tavistock / 
Routledge.  

 Weiss, RS (1982). Attachment in 
het volwassen leven. In CM Parkes 
& J.  Stevenson-Hinde , De plaats 
van bevestiging in het menselijk 
gedrag. pp  171-184.  New York: 
Basic Books.  

 

Jong-Gierveld J 

socioloog, demograaf, 

emeritus hoogleraar 

aan de Afdeling 

Sociologie en Sociale 

Gerontologie van de 

Vrije Universiteit 

Amsterdam (VU) 

Telefoon: 070-
3565200  
 
fax 070-
3647187  
 
E-mail: 
gierveld@nidi.nl 
 

De ongehuwden. Alphen aan den 
Rijn: Samsom (dissertatie). 

Eenzaamheid: Een meersporig 
onderzoek. Deventer: Van Loghum 
Slaterus. 

 

Tilburg T van 

hoogleraar Sociale 

Gerontologie aan de 

afdeling Sociologie, VU 

Telefoon :  (+31) 20 - 

598 6870,  

fax (+31) 20 - 598 

6810 

 

Verkregen en gewenste 

ondersteuning in het licht van 

eenzaamheidservaringen  

 

Aanpak van eenzaamheid: helpt 

het? 

mailto:rsw26@cornell.edu
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/351.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhi0EzVbVXQ2D4_pZQEFME_DL_u8sA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/307.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhfXaj_jo4poAblXmNRppCyhfSgag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/307.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhfXaj_jo4poAblXmNRppCyhfSgag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/307.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhfXaj_jo4poAblXmNRppCyhfSgag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/194.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhiw59pLqXL___ChE44pJWS_3uppsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/195.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhwU5OHrcddww_aZI6zLAE66AQv7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/195.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhwU5OHrcddww_aZI6zLAE66AQv7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/196.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhi54ITEmESw8gcqdLZWZgbzhXoRng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/196.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhi54ITEmESw8gcqdLZWZgbzhXoRng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/182.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhjRQvOs0A8r9uEJHeKWPwoFJm7zXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/351.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhi0EzVbVXQ2D4_pZQEFME_DL_u8sA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/306.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhh2cLHPzi2dm66jt3s2Ufg8FNT6OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/306.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhh2cLHPzi2dm66jt3s2Ufg8FNT6OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/194.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhiw59pLqXL___ChE44pJWS_3uppsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/195.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhwU5OHrcddww_aZI6zLAE66AQv7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/195.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhhwU5OHrcddww_aZI6zLAE66AQv7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/214.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhgw2iVOcUxa5YUVUVctkAShiBvAxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/214.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhgw2iVOcUxa5YUVUVctkAShiBvAxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.richardatkins.co.uk/atws/document/214.html&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhgw2iVOcUxa5YUVUVctkAShiBvAxQ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Amsterdam
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c) Organisaties 

De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA): Department of Sociology 

Metropolitan  

Buitenveldertselaan 3  

1082 VA Amsterdam  

 Telefoon: 020-4446770 

De zonnebloem:  Zorgvlietstraat 491 

4834 NH BREDA  

Telefoon: (076) 564 63 62 

 info@zonnebloem.nl 

 

 

d) Bronnenlijst 

1. Jong Gierveld J de. Eenzaamheid, een meersporig onderzoek. Deventer: Van Loghum Slaterus 

1984 

2. Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge (MA): The 

MIT Press, 1973. 

3. Tilburg T van. Verkregen en gewenste ondersteuning in het licht van eenzaamheidservaringen 

[proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 1988 

4. Fokkema T, Tilburg T van. Aanpak van eenzaamheid: helpt het? Den Haag: Nidi, 2006. Rapport 

69. 

5. Jong Gierveld J de, Tilburg T van. Manual of the loneliness scale. Amsterdam: Vrije Universiteit, 

1999 

6. Jong Gierveld J de. Remarriage, unmarried cohabitation, living apart together: partner 

relationships following bereavement or divorce. Journal of Marriage and Family 2004; 66:236-43 

 

Synthese  

 

In dit artikel bespreekt men de eenzaamheid bij zowel mannen als vrouwen. In de loop van het 

artikel word de term ‘eenzaamheid’ extra duidelijk aan de hand van de nieuwe informatie.  

Eenzaamheid word onderverdeeld in 2 types, namelijk emotionele eenzaamheid en sociale 

eenzaamheid. En dit gebeurt volgens de theorie van Weiss.  

De mate waarin een persoon eenzaam is, is afhankelijk van een aantal factoren. Namelijk:  

 Aanwezigheid van ziekte en handicaps 

mailto:info@zonnebloem.nl


8 

 Aanwezigheid van (huwelijks)partner, familieleden en andere relaties 

 De persoonlijke capaciteiten 

Niet iedereen komt in eenzaamheid terecht, er zijn wel een paar risicogroepen.  

 Ernstige eenzaamheid: mensen waarvan de partner minder dan 3jaar overleden is 

 Oudere mensen die een sociaaleconomische achterstand hebben 

 Mensen op oudere leeftijd geconfronteerd met ernstige/langdurige ziekte of handicap 

Voor deze mensen is het belangrijk dat er gewerkt word vanuit hun omgeving om de eenzaamheid 

tegen te gaan. Maar er kan ook een oplossing gezocht worden vanuit de persoon zelf. Als dat al niet 

meer mogelijk is en er sprake is van langdurige eenzaamheid moet er professionele hulp komen.  

Er werd ook een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat zeer veel factoren een invloed hebben en een 

rol spelen in hoeverre je eenzaam zult voelen.  

Het is dus zeer belangrijk dat je in de loop van je leven voldoende sociale contacten legt en die blijft 

onderhouden. 

Voor extra uitleg bij de synthese kan je de PowerPoint raadplegen.   

Stap 4: Beschikking krijgen en meer zoeken 
 

Zijn er publicaties binnen handbereik? 

bron Ter beschikking 

Jong Gierveld J de. Eenzaamheid, een 

meersporig onderzoek. Deventer: Van Loghum 

Slaterus 1984. 

KATHO Campus kortrijk 

Weiss RS. Loneliness: the experience of 

emotional and social isolation. Cambridge (MA): 

The MIT Press, 1973. 

KU Leuven biomedisch bib.  

Havens B, Hall M. social isolation, loneliness, and 

the health of older adults. Indian Journal of 

Gerontology 2001;14:144-53. 

/ 

Kramer SE, Kapteyn TS, Kuik DJ, Deeg DJ. The 

association of hearing impairment and chronic 

diseases with psychosocial health status in older 

age. J Aging Health 2002;14:122-37. 

/ 

Pennix BWJH, Tilburg T van, Kriegsman DMW, 

Boeke AJP, Deeg DJH, Eijk JTM van. Social 

network, social support, and loneliness in older 

/ 
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persons with different chronic diseases. J Aging 

Health 1999;11:151-68. 

Steverlinck N, Westerhof GJ, Bode C, Dittmann-

Kohli F. the personal experience of aging, 

individual resources, and subjective well-being. J 

Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2001;56(6):P364-

73. 

/ 

Tilburg TG van, Broese van Groenou MI. Network 

and health changes among older Dutch adults. 

Journal of social Issues 2002;58:697-713. 

/ 

Cacioppo JT, Hawkley LC, Berntson GG. The 

anatomy of loneliness. Current Directions in 

Psychological science 2003;12(3):71-4. 

/ 

Jong Gierveld J de, Tilburg T van. Social 

relationships, integration, and loneliness. In: 

Knipscheer CPM, Jong Gierveld J de, Tilburg T 

van, Dykstra PA, editors. Living arrangements 

and social networks of older adults. Amsterdam: 

VU University Press, 1995. p. 155-72. 

LBISnet Cat 

Dykstra PA. Diversity in partnership histories: 
Implications for older adults’ social integration. 
In: Phillipson C, Allan G, Morgan D, editors. 
Social networks and social exclusion: Sociological 
and policy issues. London: Ashgate, 2004. p. 117-
41. 

/ 

Tilburg T van. Verkregen en gewenste 
ondersteuning in het licht van 
eenzaamheidservaringen [proefschrift]. 
Amsterdam: Vrije Universiteit, 1988. 

/ 

Hagestad GO. Parent-child relations in later life: 
Trends and gaps in past research. In: Lancaster 
JB, Altmann J, Rossi AS, Sherrod LR, editors. 
Parenting across the life span: Biosocial 
dimensions. New York: Aldine/De Gruyter, 1987. 
p. 405-33. 

Boerenbond - Infodoc 

 
 KULeuven Psych.-Pedag. Wet. 

 
 

Kaufman G, Uhlenberg P. Effects of life course 
transitions on the quality of relationships 
between adult children and their parents. 
Journal of Marriage and the Family 1998;60:924-
98. 

/ 

Tilburg T van, Jong Gierveld J de, Lecchini L, 
Marsiglia D. Social integration and loneliness: A 
comparative study among older adults in the 
Netherlands and Tuscany, Italy. Journal of Social 
and Personal Relationships 1998;15:740-54. 

/ 

http://opac.libis.be/F/IE6PELPEFY959SB3AFSQVBPERM4BGGSGCAGRR3L5G9BKM6GFQP-53057?func=item-global&doc_library=LBS01&doc_number=000883308&year=&volume=&sub_library=BB
http://opac.libis.be/F/IE6PELPEFY959SB3AFSQVBPERM4BGGSGCAGRR3L5G9BKM6GFQP-53058?func=item-global&doc_library=LBS01&doc_number=000883308&year=&volume=&sub_library=PBIB
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Perlman D, Peplau LA. Toward a social 
psychology of loneliness. In: Gilmour R, Duck S, 
editors. Personal relationships, III: Personal 
relationships in disorder. London: Academic 
Press, 1981. p. 31-43. 

/ 

Deeg DJH, Beekman ATF, Kriegsman DMW, 
Westendorp de Serriére M, editors. Autonomy 
and well-being in the aging population II; Report 
from the Longitudinal Aging Study Amsterdam, 
1992-1996. Amsterdam: VU University Press, 
1998. 

VDIC-WIV/ISP 

Bakker JJ, Borst JP. De relatie tussen de 
Groningen Frailty Indicator en het oordeel van 
de huisarts betreffende kwetsbaarheid bij 
ouderen. Groningen: Vakgroep 
Huisartsgeneeskunde, 2002. 

/ 

Puts MTE. Frailty: Biological risk factors, negative 
consequences and quality of life [dissertation]. 
Amsterdam: Vrije Universiteit, 2006. 

/ 

Robine J-M, Jagger C, Mathers CD, Crimmins EM, 
Suzman RM, editors. Determining health 
expectancies. New York: Wiley, 2003. 

VDIC-WIV/ISP 

Jong Gierveld J de, Kamphuis F. The 

development of a Rasch-type loneliness scale. 

Applied Psychological Measurement 1985;9:289-

99. 

KaHo SL Campus Sint-Niklaas 

Jong Gierveld J de, Tilburg T van. Manual of the 

loneliness scale. Amsterdam: Vrije Universiteit, 

1999. 

LESSIUS Psychologie-Logopedie 

Jong Gierveld J de. Remarriage, unmarried 

cohabitation, living apart together: Partner 

relationships following bereavement or divorce. 

Journal of Marriage and Family 2004;66:236-43. 

/ 

Fokkema T, Tilburg T van. Aanpak van 

eenzaamheid: Helpt het? Den haag: Nidi, 2006. 

Rapport 69. 

/ 

 

 

Internet algemeen 
Tilburg T van: Knipscheer, K.,Tilburg, T.,Broese van Groenou, M. The social context of aging. 9 

oktober 2003,  http://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/social_context_of_aging.html  

 

http://opac.libis.be/F/IE6PELPEFY959SB3AFSQVBPERM4BGGSGCAGRR3L5G9BKM6GFQP-47499?func=item-global&doc_library=LBS01&doc_number=002069230&year=&volume=&sub_library=WIV
http://opac.libis.be/F/IE6PELPEFY959SB3AFSQVBPERM4BGGSGCAGRR3L5G9BKM6GFQP-39670?func=item-global&doc_library=LBS01&doc_number=002427751&year=&volume=&sub_library=WIV
http://opac.libis.be/F/VBDL95HMTRS26APP2VSEB5QS1NJDQ732PC41XJYK5J9T344PS3-05520?func=item-global&doc_library=LBS01&doc_number=007018165&year=&volume=&sub_library=KVHB
http://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/social_context_of_aging.html
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Kranten/ weekbladen/ magazines ( commercieel)  
a) We beseffen niet hoe goed we het hebben. 

b) Vrijwilligers bellen met eenzame. 

c) Dorpsrestaurant wil eenzame senioren uit isolement halen. 

d) Senioren mobiel doet vervoer en boodschappen 

e) Met bejaarden werken is leuk 

 

Eindwerken / bachelorproeven 

a) Werken aan integratie als remedie tegen sociaal isolement in serviceflats.  

b) Eenzaamheid bij bewoners in het Woon- en Zorgcentrum Hof ten IJzer  

c) Vergeet-mij-nietje: een poging om tegemoet te komen aan de vereenzaming bij 75-plussers 

in Krottegem (Roeselare)  

d) Eenzaamheid bij senioren  

 

Handboeken, verzamelwerken, monografieën 
a) Sociaal kapitaal en eenzaamheid : Het belang van netwerken voor thuiswonende 

zestigplussers. 

b) De aanpak van eenzaamheid. Feiten en misverstanden 

c) Eenzaamheid bij bewoners in het Woon- en Zorgcentrum Hof ten Ijzer 

d) De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid 

e) Op tijd eenzaamheid bij ouderen signaleren. Verzorgende signaleert, verpleegkundige maakt 

verdiepingsverslag.  

 

 Opdracht Excel 1: tabel van de soort bronnen 

 

 Opdracht Excel 2: jaartallen van de bronnen  

 

 

javascript:gotofull('%3cA%20HREF=http://opac.libis.be:80/F/CTYXV6L1RTJ5LLK65NV4UK1KM3QI58P6RR41TGQVDBLRUMHHFY-07169?func=full-set-set&set_number=054471&set_entry=000001&format=999%3e1%3c/A%3e')
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javascript:gotofull('%3cA%20HREF=http://opac.libis.be:80/F/CTYXV6L1RTJ5LLK65NV4UK1KM3QI58P6RR41TGQVDBLRUMHHFY-07225?func=full-set-set&set_number=054471&set_entry=000008&format=999%3e8%3c/A%3e')
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Stap 5: Contextualiseren 
 

Organisaties: kontakt-bejaarden 
Kontakt-Bejaarden vzw 

Kontakt-bejaarden is een organisatie die actief is in Gent. Hun doel is de vereenzaming van bejaarden 

verminderen. Dit doen ze door een vaste vrijwilliger regelmatig op bezoek te laten gaan bij een 

oudere. Er is ook op regelmatige momenten een activiteit voor alle vrijwilligers en ouderen.  

De bezoeken van de vaste vrijwilliger dienen vooral als menselijk contact, het is niet de bedoeling dat 

ze de was en de plas gaan doen. Ze zijn dus geen professionele hulp, die mensen hebben soms te 

weinig tijd om echt tijd door te brengen met de oudere.  

Het is specifiek bedoeld voor bejaarden die nog thuis wonen, op de site vind je ook een aantal 

kenmerken voor de ouderen hoe ze kunnen herkennen wat eenzaam zijn is. Vervolgens kunnen ze 

zeer gemakkelijk contact opnemen met de organisatie. 

Over de site zelf kun je niet weten wie de auteur is, maar het is opgemaakt in naam van de 

organisatie zelf. Je kan de organisatie op verschillende manieren contacteren, zo kan je er ook de 

echtheid van nagaan. Er moet niet verwezen worden naar bronnen want de foto’s die aanwezig zijn, 

zijn zelfgemaakte. Er is voldoende informatie te vinden op de site over de organisatie.  

 

Statistieken 

 Opdracht 3 Excel statistieken  

 

Juridische context 
 

Hof van beroep, luik. (13-06-1988). Justel  nummer: N-19880613-5. Rolnummer: 14982. Juridat 

Dit gaat wel over de eenzaamheid van vrouwen na een scheiding. 

 

Politieke context (maatschappelijk / beleid) 
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Stap 6: afwerking 
 

Dit verliep zeer vlot, iedereen werkte goed samen. En gelukkig waren we het allemaal vlug eens over 

de indeling.  

Bronnenlijst 
De Jong-Gierveld, J. (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; oorzaken en 
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