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VOORWOORD 
 
Veel mensen hebben last van eenzaamheid. De een voelt zich na 1 of 2 
dagen zonder bezoek al eenzaam, de ander voelt dit pas na een paar 
weken. Wat precies betekent eenzaamheid voor jou?  Is het wel 
eenzaamheid of meer onzekerheid? Pas als je hier goed over hebt 
nagedacht en hier het antwoord op hebt gevonden, kan je er ook 
daadwerkelijk iets aan gaan doen. 
 
Probeer ook de reden van je eenzaamheid te identificeren. Wat laat jou 
eenzaam voelen. Is het een gebeurtenis, gelegenheid, of iets anders? 
Waardoor zou jij je niet meer eenzaam voelen?  Wat zijn jouw eigen 
sociale behoeften. Maak hier een lijstje van om te kijken wanneer en 
vooral hoe vaak jij behoefte hebt aan gezelschap.  
 
Sommige mensen voelen zich ook schuldig of beschaamd omdat zij 
eenzaam zijn. Het heeft geen enkele zin je schuldig of beschaamd te 
voelen, vaak sluipt eenzaamheid er in na een ingrijpende gebeurtenis, 
zoals verlies van een geliefde, een depressie*, etc. 
 
In deze brochure meld ik diverse manieren hoe je eenzaamheid kan 
tegengaan. En probeer niet gelijk te zeggen dat is niets voor mij, maar 
probeer het eerst eens. Soms moeten we gewoon uit onze comfort zone 
treden om weer nieuwe mogelijkheden te zien. Vaak is afleiding een 
prima middel tegen eenzaamheid.  
 
Omdat ik denk dat meer mensen dan alleen mensen met Fibromyalgie 
last kunnen hebben van eenzaamheid, heb ik geprobeerd alle tips in zijn 
algemeenheid te schrijven en niet specifiek toegespitst op mensen met 
Fibromyalgie.  
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40 tips tegen eenzaamheid : 

1) Ga wandelen 
Je hoeft niet uren op een sportschool te  
trainen om fitter, gezonder en gelukkiger  
te worden. Overtollige kilo’s kwijtraken of  
hart- en vaatziekten voorkomen kan alle- 
maal door simpelweg te wandelen. Door  
de lage intensiteit zal wandelen niet de  
gewrichten belasten en is dus geschikt  
voor iedereen. Met wandelen wordt de  
creativiteit verhoogd, de bloeddruk vaak  
verlaagt en als bonus geeft het je energie.  
 
2) Zoek niet naar beren op de weg 
Laat kleine dingen je er niet onder krijgen.  
Stop met denken wat fout kan gaan.  
Wees opgewonden over wat goed kan  
gaan. We hebben zoveel om dankbaar  
voor te zijn. Het leven is als een regen- 
boog. Je hebt zowel de regen als de zon  
nodig om de kleuren te laten verschijnen.  
 
3) Doe vrijwilligerswerk 
Waarom zetten mensen zich vrijwillig in?  
Uit onderzoek blijkt dat ze dit vooral doen  
om anderen te helpen of om dingen te  
verbeteren (49%), omdat het goede doel  
hen na aan het hart ligt (32%) of gewoon  
omdat ze vrije tijd hebben (28%). Hoe dan   
ook, probeer het eens. Bijkomend voordeel  
is dat veel mensen zich hierna zelf beter  
voelen omdat ze dan niet over hun eigen  
problemen piekeren en dan inzien dat hun  
eigen leven helemaal niet zo slecht is. 
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4) Plan een dagje of weekendje weg 

Een onverwacht uitje is vaak een prima gelegen- 
heid om weer nieuwe dingen te ontdekken, de  
gedachten even te verzetten en nieuwe dingen 
mee te maken. En aangezien het je eigen keus  
is waar je naar toe gaat, heb je een grote kans  
op een geslaagde dag of weekend. Je mobiel  
laad je op zo gauw dat nodig blijkt te zijn.  
Waarom doe je dat dan niet ook voor jezelf? 
   
5) Doe iets creatiefs 
Verleg je grenzen en zoek iets dat je nog  
nooit hebt gemaakt of gedaan. Dit kan iets  
nieuws maken, koken, bakken etc. zijn. Er  
zijn tegenwoordig zoveel ideeën te vinden  
op internet, compleet met beschrijving erbij,  
dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Zo ben  
je creatief bezig en leer je ook weer iets bij! 
 
6) Fotografeer de natuur 
Ga de natuur in met je camera en als enige  
doel om mooie foto's te maken van de natuur.  
Of het nu een vogel, een bloem, een dode tak  
of de mooiste paddenstoel is, maak er een  
foto van op verschillende manieren en van  
verschillende kanten. Bekijk later je foto's,  
wie weet heb je er zo veel plezier van dat dit  
een nieuwe hobby kan worden! 
 
7) Mediteren  
Er zijn diverse vormen van meditatie. Er zijn vele voordelen aan 
meditatie. Meer uitleg erover vind je hier:  
https://www.fibromyalgie-spb.nl/hoofd-index/fibromyalgie/behandeling-
van-fibromyalgie-zonder-medicatie/mentale-fitness-fitheid/wat-is-
meditatie/ 
        
 

 

 

 

https://www.fibromyalgie-spb.nl/hoofd-index/fibromyalgie/behandeling-van-fibromyalgie-zonder-medicatie/mentale-fitness-fitheid/wat-is-meditatie/
https://www.fibromyalgie-spb.nl/hoofd-index/fibromyalgie/behandeling-van-fibromyalgie-zonder-medicatie/mentale-fitness-fitheid/wat-is-meditatie/
https://www.fibromyalgie-spb.nl/hoofd-index/fibromyalgie/behandeling-van-fibromyalgie-zonder-medicatie/mentale-fitness-fitheid/wat-is-meditatie/
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8) Dans jezelf vrolijk 
Zoek muziek dat je een vrolijk gevoel 
geeft, zet die lekker hard op en dans  
er op  los. Het maakt niet uit hoe gek,  
raar of lomp je zelf vind dat je danst,  
doe het gewoon, laat jezelf lekker  
gaan en geniet. Indien je niet wil dat  
de buren je zien, doe je gewoon de  
gordijnen even dicht en DANS! Doe  
dit voor minstens 15 minuten. Dit is 
niet alleen goed voor je humeur, maar 
je hebt dat ook gelijk een goede work- 
out gehad qua beweging. 
 
9) Leer nieuwe mensen kennen. 
Doe moeite om kennis te maken met andere mensen. Wordt lid van een 
groep mensen waar jij je prettig bij voelt. De mogelijkheden zijn legio! 

 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Stel jezelf open.  
Treed eens buiten je comfort zone. Zie problemen niet als stoptekens, 
maar zie ze als wegwijzers. Doe wat je anders niet zou doen en doe 
moeite om jezelf meer open te stellen voor anderen. 
  

 
  

 

Dance 

Dance 

Dance 
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11) Eenzaamheid van anderen verlichten. 
Wie in jouw omgeving is ook eenzaam? Denk  
hier eens even over na. Bedenk iets om de  
eenzaamheid van die persoon te verlichten.  
Ga anders met een bloemetje naar een ver- 
zorgingshuis en informeer eens wie er nooit  
bezoek ontvangt. Ook in ziekenhuizen liggen  
vaak patiënten die niemand meer hebben en 
die dolgelukkig zouden zijn met een bezoekje. 
Denk aan het spreekwoord : Wie goed doet,  
goed ontmoet. 
 
12) ME-time 
Neem een paar uur tijd voor jezelf. Gewoon  
even heerlijk "Me-time". Ga lekker zitten met  
een goed boek, geniet van je favoriete snoep,  
ga lekker een filmpje kijken.  Ook hier zijn de  
mogelijkheden oneindig. Het maakt niet uit  
wat het is, als het maar iets waar jij zelf je  
fijn bij voelt of gelukkig van wordt en dat het 
iets is dat je voor jezelf doet. Leer je eigen  
gezelschap te genieten. Zet jezelf een op je  
prioriteitenlijstje. 
 
13) Positief denken 
Iedere slechte situatie heeft iets positiefs.  
Zelfs het kapotte horloge geeft nog 2 x 
per dag de juiste tijd aan. Positief denken  
lost je probleem niet op, maar het maakt  
iedere situatie iets eenvoudiger. Laat een 
negatieve gebeurtenis niet toe om je hele 
dag negatief te maken. Zoek naar iets  
positiefs dat die dag gebeurt is, zodat er  
weer balans is. Golven kan je niet tegen- 
houden, maar je kan altijd nog leren 
surfen. je hebt dus altijd een keus! 
 

 

Hallo ! 

 

 

TREK IETS 
POSITIEFS 

AAN,  
DAT PAST 

ALTIJD. 
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14) Wie zijn mijn echte vrienden? 
Denk eens goed na over je vrienden, wie  
zijn je echt vrienden, besluit welke vriend- 
schappen de moeite waard zijn om te  
onderhouden. Werk hieraan. Let op: dit  
werkt naar 2 kanten. Iedereen wil immers  
goede vrienden die voor je klaarstaan, dus  
ook die van jou! 
 
15) Pot met zonneschijn 
Iedere keer wanneer je wat leuks of liefs 
hebt meegemaakt of gekregen, schrijf het  
op een briefje en stop het in een pot.  
Maak je eigen "pot met zonneschijn".  
Iedere keer als jij je eenzaam voelt, lees  
een briefje, dan kan je dat fijne gevoel  
weer ervaren. Of je kan het doorgeven  
en iets voor iemand anders doen! 
 

                                 

17) Vind een groepsactiviteit 
Zoek in je plaatselijke krant of online naar groepsactiviteiten die in jouw 
regio worden gehouden. Er is echt veel keus! Probeer het eens uit.  
  

 

 

 

  

16) Neem een verwendag  
Verwen jezelf met een dagje  schoonheids-
salon of sauna. Ga naar de kapper, neem 
een manicure, pedicure, of een heerlijke 
massage. Wat je precies doet is niet zo 
belangrijk. als het maar iets is waarbij je 
voelt dat jij jezelf er echt mee verwen. 
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18) Vermijd negatieve mensen  
We kennen ze allemaal, mensen die alleen 
negatief reageren op alles en iedereen.  
Zij zuigen ons energie op en beïnvloeden  
ons humeur. Onthoud : Je mag dan niet in  
controle zijn over hun negatieve houding of  
gedrag, maar je bent wel in controle over  
hoe lang je er aan deelneemt. Probeer deze   
mensen dus zoveel mogelijk te vermijden. 
  
19) Ga op een solo date  
Kleed je leuk aan en ga op een solo date. 
Ga lekker uit eten, kies een film die je leuk  
lijkt, ga naar een show die je wilt zien of ga  
heerlijk uit eten of zomaar even gezellig op  
een terrasje zitten. Kortom, geniet eens  
van een solo date. Zo leer je ook je eigen  
gezelschap te genieten. 
 
20) Geniet van de omgeving 
Kijk eens in je eigen omgeving. In een park  
of bosrijke omgeving dichtbij. Verwonder je  
aan de natuur en geniet eens echt van je  
omgeving. Doordenker : In het bos heb je  
geen Wi-fi maar wel een veel betere ver- 
binding, zowel met jezelf als met de natuur. 
 
21) Verspil geen tijd aan ruzie 
Ruzie vergt zeer veel energie en is slecht  
voor ons, maar soms niet te vermijden. Zie  
dit tot een minimum te beperken, want er  
zijn altijd anderen zijn die hier zijdelings ook  
door worden geraakt. Onthoud : Wanneer  
twee olifanten vechten, heeft het gras daar  
het meest onder te lijden. 
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22) Geen Social media voor 24 uur 
In deze tijd dat alles via internet gaat, is  
het goed om zo nu en dan even een dagje  
(of langer) helemaal geen Social media te  
gebruiken. Internet brengt mensen dichter  
bij elkaar maar het kan ook juist negatieve  
gevoelens oproepen en echte vriendschap- 
pen laten vervagen. Wees attent hierop.  
Internetverslaving is echt!  
   
23) Ga aan de gang met oude foto's 
Door naar oude foto's te kijken komen  
leuke herinneringen bovendrijven waar  
wij door onze jachtige leven tegenwoordig  
weinig meer aan terugdenken. Dat is zo  
jammer. Maak foto albums (handmatig of  
digitaal. Zo kan je later weer de mooie   
momenten herbeleven en ervan genieten. 
 
24) Help iemand anders 
Wij zijn vaak geneigd alleen naar onze  
eigen situatie te kijken, hetgeen ons snel  
in de slachtofferrol laat belanden. Maar  
ook anderen in onze omgeving hebben  
het soms moeilijk. Wees ook eens de  
regenboog in iemand anders storm.  
 
25) Verbreed je muzieksmaak 
Luister naar muziek die helemaal buiten 
je normale smaak past. Stel je open  
voor andere muziekstijlen, vaak vindt je  
echte "pareltjes" die je anders nooit had  
gevonden als je hier niet echt tijd voor  
vrij had gemaakt en er de moeite voor  
had gedaan. 
 

 

 

 

 



 

9 
 

 
26) Laat iemand glimlachen vandaag 
Een glimlach vermindert stress, het laat  
ons goed voelen en het helpt ons om  
positief te zijn. Een glimlach werkt ook  
aanstekelijk, diverse studies laten zien  
dat als je vriendelijk naar iemand lacht,  
deze meestal terug glimlacht. Maak het  
je missie om iemand vandaag te laten  
(glim)lachen. 
 
27) Maak het zelf (een cadeautje en contact) 
Maak zelf een paar kleine cadeautjes  
(op internet staan zat voorbeelden en  
leuke ideeën hiervoor). Verblijd iemand  
met een onverwacht bezoekje. Ga op  
bezoek bij familie, je (groot)ouders, of  
vrienden met een kleine verrassing.  
Doe moeite om zelf contact te maken  
en te onderhouden.  
 
28) Begeef je meer onder kinderen 
Kinderen hebben een heerlijke onschuld, 
en zijn zeer ondernemend. Als jij je meer  
onder kinderen begeeft, als is het  
gewoon naar de speeltuin, zie je de  
wereld weer even anders. Een gesprek  
met een kind is altijd zeer verhelderend. 
Probeer dus weer even lekker kind zijn.  
 
29) Leer een muziekinstrument bespelen 
Men is nooit te oud om te leren toch?  
Leer een muziekinstrument te bespelen,  
wie weet wat voor verscholen talenten we  
hebben die niet tot uiting zijn gekomen? 
Niet geschoten is altijd mis! 
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30) Kruip eens in de pen 
Tegenwoordig zijn handgeschreven  
brieven zeldzaam. Ook geschreven  
kaartjes etc. worden steeds minder  
verzonden. Stuur een paar mensen  
een handgeschreven kaart of briefje,  
en wandel naar de brievenbus om  
deze op de post te doen. 
 
31) Doe eens gek 
Wij nemen onszelf over het algemeen  
veel te serieus. Kleed je gek aan, doe  
eens een gekke make-up, doe een gek  
dansje, of praat tegen je kind in een  
gek stemmetje. Er zijn al momenten  
genoeg in het leven dat het niet kan,  
dus maak tijd om gewoon eens even  
gek te doen. 
 
32) Lees een boek over Mindfulness 
Mindfulness leert ons te focussen op  
het hier en nu, om waar te nemen zonder 
oordeel. Voor sommige mensen is het 
een ware oplossing om meer rust in  
hun hoofd en in hun levens te krijgen. 
Lees hier eens een boek over om te  
zien of het ook iets voor jou. 
 
33) Geniet van de zon 
Wij weten inmiddels allemaal dat de zon, 
mits met mate, goed is voor ons inname  
van vitamine D. Geniet gewoon eens  
van de zon en laad jezelf zo weer een  
beetje op. (Uiteraard met bescherming 
tegen verbranding). 
 
 

 

Je bent  

lief 
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34) Quality time 
Breng een dag door met je beste vriend  
of vriendin, je moeder of vader of iemand  
anders die belangrijk is in jouw leven.  
Zorg dat je elkaar bijpraat over wat er in  
jullie leven is gebeurt. Laat die persoon  
weten hoe belangrijk hij of zij voor je is.  
Je weet nooit of je die kans weer krijgt. 
 

35) Doe deuren dicht die nergens toe leiden. 
Vaak verspillen we onnodig energie tegen  
beter weten in. Kijk eens goed naar welke  
deuren jij dicht kan doen om je energie te  
besparen. Het kan zo eenvoudig zijn als  
om 1x per maand de ramen te wassen in  
plaats van 1x per week. Of zo complex als  
een relatie beëindigen die geen toekomst  
heeft, maar waardoor je wel weer de juiste  
tegen te komen. 
 

36) Omarm jezelf 
Denk eens goed na over hoe je eigenlijk  
bent. Heb compassie met jezelf. Als je  
compassie jezelf niet insluit, is het niet  
compleet. Door even  jezelf en jouw den- 
ken en optreden onder de loep te nemen,  
leer jij jezelf kennen. Doordenkertje : Door  
jezelf te ontmoeten, ontmoet jij jezelf. 
 

37) Doe research over iets 
Vaak zijn er veel onderwerpen waar  
we best graag meer over zouden weten,  
maar onszelf de tijd niet gunnen. Om je  
hier echt in te verdiepen en er research  
over te doen, kan juist goede afleiding  
zijn voor het gevoel van eenzaamheid. 
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38) Durf te doen 
Durf te doen en te denken. Zorg dat je 
manier van denken inventief blijft.  In 
werkelijkheid worden wij niet beperkt  
door de dingen die we niet durven of  
kunnen doen, maar door de dingen  
waaraan we nog niet hebben gedacht  
om te doen. 
 
39) Draag littekens met trots 
Een litteken is een stukje geschiedenis,  
geschreven op ons lichaam of ziel en  
kan dus zowel lichamelijk als geestelijk  
zijn.  Maar zij zijn ook een teken dat wij  
sterker waren dan wat ons is overkomen.  
Littekens herinneren ons wat ons is over- 
komen en waar we zijn geweest. Zij zeg- 
gen niets over waar we naar op pad zijn.  
 
40) Creëer een sociale ritueel  
Bepaal voor jezelf hoe vaak jij behoefte  
hebt aan sociale contacten, (dan bedoel  
ik niet via internet, maar persoonlijk).  
Als je weet hoe vaak per dag, week  
of maand jij hier behoefte aan hebt, 
kan je een sociale kalender maken. 
Als dit een ritueel wordt is de kans op 
eenzaamheid zeer gering.  
 
Ten slotte : 

Bestrijd het gevoel van eenzaamheid. Ik weet dat het heel veel moed 
koste, maar bedenk : Moed hoeft niet altijd te brullen. Soms is het dat 
zachte stemmetje dat aan het eind van de dag zegt : “Morgen probeer  
ik het weer”. Blijf het proberen en blijf  geloven dat het je zal lukken. 
Onthoud : Je hoeft het niet alleen te doen, wel zelf. 
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* In geval van depressie. 
Uit eigen ervaring kan ik iedereen  
aanraden bij ernstige neerslachtig- 
heid of een depressie professionele  
hulp te zoeken. Blijf niet onnodig  
lang lopen met dit soort klachten,  
maar ga gelijk in gesprek met je  
huisarts zodat je verwezen kan  
worden naar de juiste hulpverlener. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DISCLAIMER 
De informatie in deze brochure is met grote zorg samengesteld en is verkregen door een combinatie  
van persoonlijke ervaring, jarenlange communicatie met Fibromyalgie patiënten, artsen,  en bronnen  
(veelal internet websites) die betrouwbaar mogen worden geacht. Het is geenszins een vervanging voor 
professioneel medisch advies en ook niet als zodanig bedoeld. Voor mogelijke onjuistheid en/of 
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie wordt daarom geen aansprakelijkheid aanvaard,  
evenmin kan aan de inhoud van deze brochure rechten worden ontleend. De lezer van de informatie  
is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend  
door de lezer zelf worden gebruikt. Deze brochure is alleen voor persoonlijk gebruik.  
 
 
 

 

 


