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Dit meetinstrument is ontwikkeld en gevalideerd voor (bevolkings)onderzoek. Bij individuele patiënten biedt deze 
vragenlijst een indicatie in hoeverre de patiënt zich eenzaam voelt. 

Vragenlijst

Vaak voel ik me in de steek gelaten6

Ik mis mensen om me heen5

Er zijn genoeg mensen met wie ik mij nauw verbonden voel4

Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen3

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen

2

Ik ervaar een leegte om mij heen1

zeker 
niet

neemin of 
meer

ja zeker

De vragen 1, 5 en 6 wijzen op emotionele eenzaamheid. De vragen 2, 3 en 4 op sociale eenzaamheid.

Weging 

1 puntVaak voel ik me in de steek gelaten6

1 puntIk mis mensen om me heen5

1 puntEr zijn genoeg mensen met wie ik mij nauw verbonden voel4

1 puntIk heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen3

1 puntEr zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen2

1 puntIk ervaar een leegte om mij heen1

min of meer
nee
zeker niet

zeker,
ja, 
min of meer

• Hoe hoger het aantal punten (maximaal 6), hoe    
groter de indicatie voor eenzaamheid.

• Bij een indicatie voor eenzaamheid op één of meer  
vragen kan de POH navragen of dat 
punt een belemmering vormt in het dagelijks leven en 
zo ja, of de patiënt dat graag anders 
zou willen en daar hulp bij wil hebben. 

• Bij een hoge score is de patiënt waarschijnlijk 
moeilijk in staat zelf initiatieven op dit punt te nemen 
en contacten te leggen. De POH zal dan actief 
steunend moeten zijn. Zij kan bijvoorbeeld een 
‘maatje’ regelen die kan helpen bij het leggen van 
contacten.


