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Samenvatting 
Dit rapport bevat de resultaten van de groepscursus Creatief Leven, gegeven door Jeannette Rijks en 

een aantal docenten opgeleid door Faktor5 in de periode 2014 - 2018. Aan de cursussen namen in 

totaal 65 cursisten deel, waarvan 54 de hele cursus hebben afgemaakt en de eindevaluatie ingevuld. 

De gegevens laten een consistent beeld zien waarbij, na de cursus van 8 weken, de 

Eenzaamheidsscore van de deelnemers afneemt en de Vitaliteitscore toeneemt. De 

Eenzaamheidsscore is een maat voor gevoelens van eenzaamheid bij de cursist. De Vitaliteitscore is 

een maat voor de subjectieve beleving van de cursist een netwerk te hebben waar hij/zij een beroep 

op kan doen. Dit is een belangrijke factor bij het verder zelfstandig overwinnen van eenzaamheid.  

De groepsgrootte waarin de cursussen gegeven worden (2 tot 11 cursisten) is te klein om statistische 

analyses op toe te passen. Dankzij het gebruik van een vaste vragenlijst, gebaseerd op de 

diagnostische vragenlijst van de stichting Eenzaamheid.info, was het mogelijk een statistische analyse 

te doen op de totale groep van alle cursisten. Hiermee is aangetoond dat de verbetering van 

Eenzaamheidsscore en Vitaliteitscore niet berusten op toevallige fluctuaties en meetfouten, maar 

statistisch significant zijn.  
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Inleiding 
De cursus “Creatief Leven” is een groepscursus, ontwikkeld door Jeannette Rijks, als interventie om 

mensen die last hebben van eenzaamheid te helpen om hun leven opnieuw vorm en inhoud te 

geven. 

Door het opleidingsinstituut Faktor5 zijn inmiddels tientallen specialisten eenzaamheid opgeleid die 

gekwalificeerd zijn om deze cursus te geven en ook verdere hulp kunnen bieden aan mensen die iets 

willen doen aan hun eenzaamheid en hun leven (weer) in eigen hand willen nemen.  

Dit rapport beschrijft de resultaten van de cursus, gegeven door een aantal cursusleiders in 

verschillende plaatsen in Nederland. De resultaten worden gemeten aan de hand van een vragenlijst, 

die is afgeleid van de diagnostische test voor eenzaamheid. Deze is te vinden op de website 

eenzaamheid.info van de stichting Eenzaamheid Informatie Centrum.  

De vragenlijst wordt anoniem ingevuld door de cursisten voorafgaand aan de cursus, en opnieuw na 

afloop. De cursus beslaat een periode van circa 8 weken. 

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van de volgende cursussen:  

Plaats Tijd Gegeven 
door 

Start 
aantal 

Eind 
aantal 

Opmerking 

Omroep Max 2014 Jeannette 
Rijks 

5 5 TV Programma Nooit Meer 
Alleen 

Eindhoven (1) voorjaar 2016 Anita Boots, 
Josja Biessen 

14 9  

Oss (1) 2016 Jeannette 
Rijks 

6 6  

Eindhoven (2) najaar 2017 Josja Biessen 11 9  

Oss (2) najaar 2017 Josja Biessen 6 5  

Ransdaal 2017 Josja Biessen 2 2  

Culemborg najaar 2017 Sandra 
Rigter 

4 4  

Eindhoven (3) voorjaar 2018 Riky Keijzers 9 9  

Medemblik 2017 Mariska van 
der Zee 

3 3 Alleen vraag 1 – 13 gebruikt 

Lelystad 2018 Everett 
Brand 

11 8  

 

De vragenlijst gebruikt voor de meting is afgeleid van de diagnostische vragenlijst. Deze bestaat uit 

25 vragen met ieder 2 of 3 antwoordmogelijkheden. De antwoorden op de vragen worden gescoord 

op twee schalen:  

Eenzaamheidsscore – deze meet in hoeverre de cursist gevoelens van eenzaamheid ervaart. De 

Eenzaamheidsschaal loopt van 0 – 50. 

Vitaliteitscore – deze meet in hoeverre de cursist het gevoel heeft te kunnen rekenen op een eigen 

netwerk en ondersteuning van anderen. Dit is een belangrijke factor bij het oplossen van 

eenzaamheid. De Vitaliteitscore loopt ook van 0 – 50. 

https://www.faktor5.nl/
https://www.eenzaamheid.info/zelftest
http://www.eenzaamheid.info/
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De vragenlijst bevat ook vragen die vooral een diagnostisch doel hebben. Deze tellen deels wel mee 

in de scores, maar geven vooral ook de cursusleider nadere informatie over de wijze van aanpak en 

voor eventuele doorverwijzing.  

Groepen waar om welke reden dan ook niet de volledige vragenlijst is gebruikt of een afwijkende 

vragenlijst, zijn in dit rapport buiten beschouwing gelaten.  

De scores op Eenzaamheid en Vitaliteit zijn uiteraard arbitrair. Ze ontstaan door het omcirkelen van 

antwoorden op bepaalde vragen. Een absolute (of zelfs maar relatieve) maat voor eenzaamheid 

bestaat niet. Zolang dat niet het geval is, is deze vragenlijst het beste instrument wat beschikbaar is. 

Door hem consequent te gebruiken zijn de scores in ieder geval onderling vergelijkbaar.  

De vragenlijst en de score tabel zijn opgenomen in bijlage 1.  

De cursus beoogt om de cursist te stimuleren om zijn of haar vaste patroon, wat bepalend is voor de 

gevoelens van eenzaamheid, te doorbreken. In de veilige omgeving van de groep gaat hij of zij 

nieuwe dingen ervaren en doen om zodoende weer open te staan voor nieuwe indrukken, contacten 

en ervaringen. De verwachting is dat na afloop van de 8 weken die de cursus in beslag neemt, de 

cursist minder gevoel van eenzaamheid heeft, dus een lagere eenzaamheidsscore, en dat de 

vitaliteitscore, het vertrouwen een beroep te kunnen doen op anderen in de omgeving, minstens op 

het zelfde niveau gehandhaafd wordt.  

Doordat de vragenlijst per groep anoniem wordt afgenomen is het principieel niet mogelijk om de 

ontwikkeling van de individuele cursist te bepalen. Het is alleen mogelijk om de gemiddelde 

ontwikkeling van de groep te bepalen.  

De grootte van de cursusgroepen varieert tussen 2 en 11 personen. Dus per groep zijn de aantallen 

te klein om statistische toetsen op toe te passen. Daarom zijn voor een effectiviteitsmeting alle 

cursussen bij elkaar genomen om een toetsing van de effectiviteit van de cursus te bepalen.  

Doordat in vraag 26 ook naar de leeftijd van de cursist wordt gevraagd, is het in enkele gevallen 

mogelijk gebleken om een “gepaarde” meting uit te voeren, waarbij de vóór- en nameting per 

individu kon worden vergeleken. Bij de rapportage over de afzonderlijke groepen is geprobeerd 

daarvan gebruik te maken. Toch is ook in die gevallen de groepsgrootte te klein. Toeval blijft dan een 

te grote rol spelen om statistisch significante resultaten te laten zien.  

Het effect van de cursus is direct na afloop bepaald, of in een enkel geval bij een 

terugkombijeenkomst enige maanden later. Het is de bedoeling dat de cursus een blijvend of in ieder 

geval langdurig effect heeft. Om een lange termijn effect vast te stellen zou bijvoorbeeld een extra 

meting na een jaar moeten plaatsvinden. Op dit moment zijn zulke metingen niet beschikbaar.  

Omdat de cursussen gegeven zijn aan echte cursisten, die in meer of mindere mate last hebben van 

eenzaamheid, en die ook moeite willen doen om hiervan af te komen, vindt Faktor5 het niet ethisch 

om gebruik te maken van een proefopzet met placebo groepen of controle groepen. Eventueel zou 

kunnen worden overwogen om, ter verdere toetsing, gebruik te maken van een onderlinge 

vergelijking van verschillende interventies gericht op eenzaamheid, waarbij dan het effect van beide 

interventies met hetzelfde meetinstrument zou moeten worden bepaald en vergeleken.  
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Effectiviteitmeting over alle groepen: 
Over het geheel van alle groepen heeft een effectiviteitmeting plaatsgevonden. Hierbij moest de 

groep uit Medemblik buiten beschouwing worden gelaten, in verband met de afwijkingen in de 

vragenlijst. Medemblik heeft wel de diagnostische vragenlijst gebruikt, maar om onbekende redenen 

zijn hiervan alleen de antwoorden op de eerste dertien vragen binnen gekomen. Daardoor is een 

vergelijking met de andere scores niet mogelijk. 

Voor de meting blijven 57 cursisten over. Hiervan hebben 49 ook de eindevaluatie ingevuld. De 

gemiddelde scores waren als volgt: 

 Voor Na 

Eenzaamheid 21,43 15,00 

Vitaliteit 22,55 29,63 

 

De Eenzaamheidsscore is dus gemiddeld over alle 54 cursisten afgenomen van ongeveer 21 naar 15.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 23 naar bijna 30.  

Om te zien of deze resultaten niet door toevallige variaties zijn veroorzaakt is een statistische toets 

toegepast. Gebruik is gemaakt van een tweezijdige Student T-Toets voor niet gepaarde getallen 

(wegens de anonimiteit en de verschillende aantallen door uitvallers) 

 Eenzaamheid Vitaliteit 

T-Toets (2 zijdig 
ongepaard) 

0,16% 0,56% 

F-Toets 66% 63% 

 

De T-Toets geeft een significantie van <1% voor zowel de Eenzaamheidsscore als de Vitaliteitscore. 

Dit houdt in dat gezien de variaties in de meetresultaten en rekening houdend met het aantal 

cursisten, de kans dat het gevonden resultaat door toeval wordt veroorzaakt kleiner is dan 1%.  

De F-toets laat zien of aan een belangrijke voorwaarde van de T-toets is voldaan, namelijk dat de 

varianties van de vergeleken cijferreeksen gelijk zijn. Een waarde van boven de 60% is voldoende om 

de T-toets toe te passen.  
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Een andere voorwaarde is dat de verdelingen normaal (symmetrisch) zijn. Dit wordt getoetst met de 

“Skewed” of “Scheefheid” functie, die een aanduiding is van de asymmetrie van een verdeling rond 

het gemiddelde. In de literatuur is een criterium te vinden wat zegt dat als deze scheefheid kleiner is 

dan 2 maal de wortel uit 6/n (waarin n het aantal getallen in de reeks is) de verdeling voldoende 

symmetrisch is om de Student T-toets toe te passen. Voor de eenzaamheidsscores wordt daaraan 

voldaan. Voor de vitaliteitsscore vóór de cursus is er niet aan voldaan. Aangezien de cursus vooral 

bedoeld is om een effect in Eenzaamheidsscore te bereiken, en de Vitaliteitscore van secundair 

belang is, zullen we dit accepteren.  

Is de verdeling wel normaal (niet scheef)? 

scheefheid eenzaamheid 0,13 0,11 

scheefheid vitaliteit 0,79 -0,37 

   

2 * SQRT(6/N) 0,61  0,61  

 0,67 0,67  

   

Scheef als scheefheid 
>2*SQRT(6/N) 

niet scheef niet scheef 

scheef niet scheef 

Voor de Vitaliteitsscore wordt niet helemaal aan dit scheefheidscriterium voldaan. Toch vinden we 

de resultaten zodanig interessant dat we ze hier presenteren.  

Tenslotte nog een plaatje waarin de afzonderlijke scores voor en na in beeld zijn gebracht: 

 

In deze figuur staat iedere cursist bij aanvang van de cursus afgebeeld als een blauwe ruit op basis 

van zijn eenzaamheidsscore en zijn vitaliteitscore. Na de cursus is hij weergegeven als een rood 

vierkant. Het is duidelijk zichtbaar dat de rode vierkantjes meer onderaan rechts te vinden zijn dan 

de blauwe ruitjes. Ook is te zien dat er een verband bestaat tussen eenzaamheidsscore en vitaliteit. 

Cursisten met een hogere vitaliteitscore, scoren lager op eenzaamheid en omgekeerd. Na de cursus 

is een verschuiving zichtbaar naar de rechter benedenhoek: lagere eenzaamheid en grotere vitaliteit.  
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Resultaten per cursusgroep: 

Omroep Max Nooit Meer Alleen 
Aantal cursisten 5. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 22,80 13,40 

Vitaliteit 19,60 32,80 

 

De Eenzaamheidsscore is dus gemiddeld afgenomen van ongeveer 23 naar 13.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 20 naar bijna 33. 

   

Een duidelijke verschuiving van links boven (sterk eenzaam laag in vitaliteit) naar rechts beneden: 

minder eenzaam meer vitaliteit. 
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Eindhoven (1) 
Aantal cursisten bij aanvang 14, bij afsluiting 9. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 22,43 13,56 

Vitaliteit 22,29 30,00 

  

De Eenzaamheidsscore is dus gemiddeld afgenomen van ongeveer 22 naar 13.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 22 naar 30. 

  

Een duidelijke verschuiving van links boven (sterk eenzaam laag in vitaliteit) naar rechts beneden: 

minder eenzaam meer vitaliteit.  
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Oss(1) 
Aantal cursisten 6. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 21,83 10,00 

Vitaliteit 22,67 37,67 

 

De Eenzaamheidsscore is dus gemiddeld afgenomen van ongeveer 22 naar 10.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 23 naar bijna 38. 

 

Een duidelijke verschuiving van links boven (sterk eenzaam laag in vitaliteit) naar rechts beneden: 

minder eenzaam meer vitaliteit.  

N.B. dit laatste hoeft niet te betekenen dat objectief gezien iets is veranderd aan het netwerk van 

mensen waarop de cursisten een beroep kunnen doen. In de loop van de cursus komt de cursist 

beter in zijn vel te zitten en gaat beseffen dat hulp vragen en op anderen vertrouwen een optie is 

waar eerder niet aan dachten.   
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Eindhoven (2) 
Aantal cursisten bij start 11, bij einde 9. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 10,36 9,00 

Vitaliteit 36,00 37,33 

 

De Eenzaamheidsscore was al laag en is iets afgenomen, van 10 naar 9.  

De Vitaliteitscore was al hoog en is nauwelijks toegenomen van 36 naar 37. 

 

De meeste cursisten beginnen al in de rechter benedenhoek. Voor hen is nauwelijks nog verbetering 

mogelijk. Eén cursist begint met een eenzaamheidsscore boven 30 en eindigt duidelijk minder 

eenzaam en met meer vitaliteit.  

Opmerking: dit betrof een groep die bestond uit professionals uit de zorg en welzijnssector. De 

cursisten hebben zich dus vooral aangemeld vanuit hun belangstelling voor de cursus, niet omdat ze 

last hadden van eenzaamheid waar ze graag van af wilden. 
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Oss (2) 
Aantal cursisten bij start 6, bij einde 5. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 20,83 17,80 

Vitaliteit 21,67 30,00 

 

De Eenzaamheidsscore is afgenomen van 21 naar 18.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 22 naar 30. 

 

Een duidelijke verschuiving naar de rechter benedenhoek: afname eenzaamheid en toename 

vitaliteit voor alle cursisten, behalve degene die is afgevallen.  
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Ransdaal 
Aantal cursisten 2. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 19,00 10,00 

Vitaliteit 22,00 36,00 

 

De Eenzaamheidsscore is dus gemiddeld afgenomen van 19 naar 10.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 22 naar bijna 36. 

 

Een duidelijke verschuiving naar rechts beneden: minder eenzaam meer vitaliteit.  

Uiteraard is de groepsgrootte onvoldoende om statistiek op toe te passen, maar de resultaten zijn 

wel meegenomen in het totaaloverzicht. 
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Culemborg 
Aantal cursisten 4. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 24,25 14,25 

Vitaliteit 20,50 22,50 

 

De Eenzaamheidsscore is dus gemiddeld afgenomen van ongeveer 24 naar 14.  

De Vitaliteitscore is (relatief weinig) toegenomen van 20 naar 22. 

 

Bij allemaal een duidelijke verschuiving omlaag (minder eenzaam). Eén cursist is belangrijk gestegen 

in vitaliteit (van 20 naar 30). Bij de drie anderen hebben is de vitaliteit iets gedaald.  
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Eindhoven (3) 
Aantal cursisten 9. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 25,67 26,00 

Vitaliteit 14,00 20,00 

 

De Eenzaamheidsscore is dus ongeveer gelijk gebleven  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 14 naar 20. 

 

Een tweedeling lijkt zich in deze groep voor te doen. Een deel van de groep verschuift naar rechts 

beneden (minder eenzaam, meer vitaal). Een ander deel van de groep klontert aan de linkerkant: 

Weinig vitaal geen afname van eenzaamheid, eerder een lichte toename. 
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Medemblik 
Aantal cursisten 3. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 8,33 6,00 

Vitaliteit 14,67 20,00 

 

Bij deze cursus zijn alleen de vragen 1 t/m 13 als evaluatie gebruikt. Mede daardoor was de 

Eenzaamheidsscore bij aanvang al relatief laag, maar is toch nog verder afgenomen.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 15 naar 20. Ook deze wordt beïnvloed door het niet gebruiken 

van de volledige vragenlijst. 

  

In het rechterplaatje is rekening gehouden met de beperkte vragenset die bij de meting is gebruikt. 

De maximale score voor Eenzaamheid is daardoor 26 in plaats van 50 en de maximale score op 

vitaliteit is 28 in plaats van 50. De verschuiving naar rechts beneden (meer vitaliteit, minder 

eenzaamheid) is zichtbaar, ondanks de kleine groepsgrootte.  
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Stichting Welzijn Lelystad 
Aantal cursisten 8 bij de start, waarvan er 5 de hele cursus hebben afgemaakt. 

Resultaten eenzaamheidsscore en Vitaliteitsscore 

 Voor Na 

Eenzaamheid 30,13 26,80 

Vitaliteit 13,25 16,80 

 

De Eenzaamheidsscore is afgenomen van 30 naar 27.  

De Vitaliteitscore is toegenomen van 13 naar 17.  

 

Het zwaartepunt van de “puntenwolk” is naar rechts beneden verschoven. Maar de groepsgrootte is 

verminderd doordat drie van de acht voortijdig zijn afgehaakt. Daardoor is het beeld niet 

overtuigend.  
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Bijlage 1: Vragenlijst en scoretabel 
Nr vraag Antwoordopties Score 

Eenzaamheid 
Score 

Vitaliteit 

1 Er is altijd wel iemand bij wie ik terecht kan 
met mijn dagelijkse dingen 

ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

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

ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

3 Ik ervaar een leegte om mij heen ja nee min of 
meer 

2 0 1 0 0 0 

4 Als ik me eenzaam voel ga ik afleiding 
zoeken 

ja nee soms 0 2 1 2 0 0 

5 Ik mis gezelligheid om mij heen ja nee soms 2 0 1 0 0 0 

6 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt dat 
klopt 

nee min of 
meer 

2 0 1 0 0 0 

7 Ik heb genoeg mensen op wie ik volledig kan 
vertrouwen 

ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

8 Uit mijn jeugd heb ik voornamelijk negatieve 
herinneringen 

ja nee min of 
meer 

2 0 1 0 0 0 

9 Er zijn voldoende mensen met wie ik mij 
nauw verbonden voel 

ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

10 Ik heb veel herinneringen aan mijn kindertijd ja nee min of 
meer 

0 2 1 2 0 0 

11 Ik voel me gesteund door mijn omgeving ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

12 Ik mis mensen om me heen ja nee min of 
meer 

2 0 1 0 0 0 

13 Mijn jeugd herinner ik me als heel gelukkig ja min of 
meer 

totaal 
niet 

0 1 2 4 0 0 

14 Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij 
wie ik terecht kan om te praten 

ja nee min of 
meer 

0 2 1 2 0 0 

15 Van mijn kindertijd herinner ik mij niets veel  2 0  0 0 0 

16 Over het algemeen voel ik me een tevreden 
mens 

ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

17 Ik voel me nooit echt eenzaam dat 
klopt 

juist 
wel 

min of 
meer 

0 2 1 0 0 0 

18 Ik weet precies wanneer mijn eenzaamheid 
voor het eerst begon 

ja nee n.v.t. 1 2 0 0 0 0 

19 Om mijn eenzaamheid aan te pakken ben ik 
foute relaties aangegaan 

ja nee min of 
meer 

2 0 1 0 0 0 

20 Ik kan mezelf goed redden ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

21 Vaak voel ik mij in de steek gelaten ja nee min of 
meer 

2 0 1 0 0 0 

22 Ik voel mij al meer dan een jaar eenzaam ja nee n.v.t. 2 0 0 0 0 0 

23 Ik mis een echt goede vriend of vriendin ja nee min of 
meer 

2 0 1 0 4 0 

24 Ik verwacht dat mijn leven beter wordt ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

25 Als ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij 
mijn vrienden terecht 

ja nee min of 
meer 

0 2 1 4 0 0 

26 Mijn leeftijd is        
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Bijlage 2 Beoordeling van de enquêtevragen 
Om de kwaliteit van het meetinstrument (de enquêtevragen) in kaart te brengen is de correlatie 

uitgerekend tussen de scores op iedere vraag en de totaalscores voor Eenzaamheid en Vitaliteit.  

Een vraag waarbij deze correlatie hoog scoort draagt sterk bij aan de eindscore.  

Een vraag waarbij de correlatie laag scoort of soms zelfs negatief, heeft geen toegevoegde waarde 

voor de eindscore. Door het anders formuleren van de vraag of de antwoordmogelijkheden of de 

scoring daarvan kan de vraag mogelijk worden verbeterd. Als dit niet mogelijk is kan hij beter worden 

weggelaten, zonder dat dit invloed heeft op het eindresultaat.  

Per vraag is de volgende beoordeling gegeven, zowel voor de Eenzaamheidsscore als, voor zover 

mogelijk voor de Vitaliteitsscore (niet alle vragen worden gescoord op vitaliteit). 

Correlatie beoordeling  

C > 0,4 "zeer goed" 

0,3 < C < 0,4 "redelijk goed" 

0,2 < C < 0,3 "randgeval, valt te verbeteren" 

C < 0,2 "slecht, vermijden of herzien" 

 

Bij het scoren van de vragenlijsten viel het op dat soms vergeten wordt vragen te beantwoorden. 

Ook komt het voor dat de cursist geen passend antwoord vindt bij de gegeven mogelijkheden en dan 

er zelf iets gaat bijschrijven.  

Bij vraag 15 “Van mijn kindertijd herinner ik mij …”gebeurt dit het meest (15 x op 106 formulieren). 

Er zijn hier maar twee keuzemogelijkheden: veel of niets. De vraag wordt of niet ingevuld, of een 

antwoord wordt bijgeschreven: “weinig” “niet veel”.  

Ook de vragen 16, 24, 19, 21 en 18 worden relatief vaker overgeslagen dan andere. Respectievelijk 7, 

6, 5, 5 en 4 keer.  

Een deel van de vergeten antwoorden kan worden veroorzaakt door de lay-out van het formulier. De 

antwoordmogelijkheden worden verticaal achter en onder de vraag gepresenteerd. Dus niet op 

dezelfde regel. Dit geeft soms verwarring. Voorstel is om de lay out van het enquêteformulier aan te 

passen, zodanig dat de vragen en antwoordmogelijkheden duidelijk in één regel taan. Liefst alle 

vragen op één zijde van het papier, zodat niet de achterkant kan worden vergeten. Tenslotte stel ik 

voor alle vragen drie antwoordmogelijkheden te geven, waarbij de extremen links en rechts staan en 

de gematigde optie in een middelste kolom. Een voorbeeld is bijgevoegd als Bijlage 3. 

Op de volgende pagina volgt een tabel met alle vragen en de beoordeling aan de hand van de 

correlatie met de Eenzaamheidsscore en de Vitaliteitscore. In de laatste kolom is aangegeven hoe 

vaak het antwoord is overgeslagen of een zodanig antwoord is gegeven dat dit niet gescoord kon 

worden. 
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Beoordeling van de enquêtevragen 

Nr vraag    CE 
Beoordeling 
Eenzaamheid 

CV 
Beoordeling 

Vitaliteit 
Niet 

ingevuld 

1 Er is altijd wel iemand bij wie ik terecht kan 
met mijn dagelijkse dingen 

ja nee min of 
meer 

0,69 zeer goed 0,71 zeer goed 4 

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

ja nee min of 
meer 

0,71 zeer goed 0,72 zeer goed 1 

3 Ik ervaar een leegte om mij heen ja nee min of 
meer 

0,66 zeer goed   4 

4 Als ik me eenzaam voel ga ik afleiding zoeken ja nee soms 0,16 slecht, 
vermijden of 

herzien 

0,24 randgeval, valt 
te verbeteren 

2 

5 Ik mis gezelligheid om mij heen ja nee soms 0,77 zeer goed   0 

6 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt dat 
klopt 

nee min of 
meer 

0,74 zeer goed   1 

7 Ik heb genoeg mensen op wie ik volledig kan 
vertrouwen 

ja nee min of 
meer 

0,75 zeer goed 0,75 zeer goed 3 

8 Uit mijn jeugd heb ik voornamelijk negatieve 
herinneringen 

ja nee min of 
meer 

0,59 zeer goed   1 

9 Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw 
verbonden voel 

ja nee min of 
meer 

0,79 zeer goed 0,70 zeer goed 0 

10 Ik heb veel herinneringen aan mijn kindertijd ja nee min of 
meer 

0,02 slecht, 
vermijden of 

herzien 

-0,02 slecht, 
vermijden of 

herzien 

0 

11 Ik voel me gesteund door mijn omgeving ja nee min of 
meer 

0,71 zeer goed 0,66 zeer goed 1 

12 Ik mis mensen om me heen ja nee min of 
meer 

0,69 zeer goed   1 

13 Mijn jeugd herinner ik me als heel gelukkig ja min 
of 

meer 

totaal 
niet 

0,47 zeer goed 0,36 redelijk goed 1 

14 Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij 
wie ik terecht kan om te praten 

ja nee min of 
meer 

0,76 zeer goed 0,67 zeer goed 4 

15 Van mijn kindertijd herinner ik mij niets veel  0,12 slecht, 
vermijden of 

herzien 

  15 

16 Over het algemeen voel ik me een tevreden 
mens 

ja nee min of 
meer 

0,58 zeer goed 0,72 zeer goed 8 

17 Ik voel me nooit echt eenzaam dat 
klopt 

juist 
wel 

min of 
meer 

0,53 zeer goed   4 

18 Ik weet precies wanneer mijn eenzaamheid 
voor het eerst begon 

ja nee n.v.t. 0,30 randgeval, valt 
te verbeteren 

  7 

19 Om mijn eenzaamheid aan te pakken ben ik 
foute relaties aangegaan 

ja nee min of 
meer 

0,41 zeer goed   8 

20 Ik kan mezelf goed redden ja nee min of 
meer 

0,34 redelijk goed 0,44 zeer goed 4 

21 Vaak voel ik mij in de steek gelaten ja nee min of 
meer 

0,67 zeer goed   7 

22 Ik voel mij al meer dan een jaar eenzaam ja nee n.v.t. 0,72 zeer goed   5 

23 Ik mis een echt goede vriend of vriendin ja nee min of 
meer 

0,72 zeer goed 0,72 zeer goed 4 

24 Ik verwacht dat mijn leven beter wordt ja nee min of 
meer 

0,09 slecht, 
vermijden of 

herzien 

0,12 slecht, 
vermijden of 

herzien 

7 

25 Als ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij 
mijn vrienden terecht 

ja nee min of 
meer 

0,73 zeer goed 0,78 zeer goed 2 
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Bijlage 3 Verbeterd enquêteformulier (voorstel) 
De geel gemarkeerde vragen dragen niet of weinig bij aan de Eenzaamheidsscore en of de 

Vitaliteitscore. Overwogen moet worden deze vragen aan te passen of te weg te laten uit de 

scoringstabel.  

 

Plaats/Datum: Cursusleider: Cursist-Nummer: 
________________ ________________ ________________ 

Anonieme vragenlijst voor cursisten 
Wij willen graag meten of de cursus heeft geholpen. Deze anonieme vragenlijst helpt daarbij. 

Nr vraag Omcirkel het best passende antwoord 

1 
Er is altijd wel iemand bij wie ik terecht kan met mijn dagelijkse 
dingen 

ja 
min of 
meer 

nee 

2 
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen 

ja 
min of 
meer 

nee 

3 Ik ervaar een leegte om mij heen ja 
min of 
meer 

nee 

4 Als ik me eenzaam voel ga ik afleiding zoeken ja soms nee 

5 Ik mis gezelligheid om mij heen ja soms nee 

6 Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt dat klopt 
min of 
meer 

nee 

7 Ik heb genoeg mensen op wie ik volledig kan vertrouwen ja 
min of 
meer 

nee 

8 Uit mijn jeugd heb ik voornamelijk negatieve herinneringen ja 
min of 
meer 

nee 

9 Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel ja 
min of 
meer 

nee 

10 Ik heb veel herinneringen aan mijn kindertijd ja 
min of 
meer 

nee 

11 Ik voel me gesteund door mijn omgeving ja 
min of 
meer 

nee 

12 Ik mis mensen om me heen ja 
min of 
meer 

nee 

13 Mijn jeugd herinner ik me als heel gelukkig ja 
min of 
meer 

totaal niet 

14 
Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik terecht kan om 
te praten 

ja 
min of 
meer 

nee 

15 Van mijn kindertijd herinner ik mij niets weinig veel 

16 Over het algemeen voel ik me een tevreden mens ja 
min of 
meer 

nee 

17 Ik voel me nooit echt eenzaam dat klopt 
min of 
meer 

juist wel 

18 Ik weet precies wanneer mijn eenzaamheid voor het eerst begon ja nee n.v.t. 

19 
Om mijn eenzaamheid aan te pakken ben ik foute relaties 
aangegaan 

ja 
min of 
meer 

nee 

20 Ik kan mezelf goed redden ja 
min of 
meer 

nee 

21 Vaak voel ik mij in de steek gelaten ja 
min of 
meer 

nee 

22 Ik voel mij al meer dan een jaar eenzaam ja nee n.v.t. 

23 Ik mis een echt goede vriend of vriendin ja 
min of 
meer 

nee 

24 Ik verwacht dat mijn leven beter wordt ja 
min of 
meer 

nee 

25 Als ik daar behoefte aan heb kan ik altijd bij mijn vrienden terecht ja 
min of 
meer 

nee 

26 Mijn leeftijd is  

 


