
Drie gidsen



Gids voor elke inwoner



• Een gevoel van leegte
• Eenzaamheid en gezondheid
• De druk van de samenleving
• Taboe
• Blijf er niet mee zitten

Roland - © Hans Claus 3
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Een hartverwarmend kopje koffie 
met luisterend oor. © Jos Coussement

OCMW
Meldpunt Vereenzaming
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• Chronische eenzaamheid
• Huisarts, psycholoog, orthopedagoog, …
• Pangg0-18 en Trawant
• Jongeren: Tejo, JOTH, OverkopHuis, …
• Online hulp/coaching

• NIEUW: toegankelijkere prijzen voor
psychologische hulp

Mano de apoyo. © Jos Coussement
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• Wegpagina van de gemeente
• Sport, cultuur, natuur, lokale vereniging, …

• Apps
• Organisaties
• Lotgenotencontact
• Datingsites
• Kampen en groepsreizen
• Huisdieren
• …
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Gids voor hulpverleners in de eerste lijn



• Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid: sociale, emotionele, …
• Eenzaamheid kan iedereen overkomen.
• Fysieke gevolgen van eenzaamheid.
• Chronische eenzaamheid los je niet op door zonder meer te verwijzen naar sociale 

initiatieven.

• Praten over eenzaamheid vraagt moed. Maak het als hulpverlener bespreekbaar.
• Luister naar het unieke verhaal van elke persoon en ga samen op zoek.
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Fases van uit eenzaamheid stappen



• Focus op wat zin en betekenis geeft aan het leven van de persoon voor jou
• Je kan hiervoor vragen om betekenisvolle voorwerpen mee te nemen, fotoboek, …
• Weinig ideeën? Suggesties vind je terug in 

• de gids voor inwoners
• het online werkboek ‘oog voor eenzaamheid’
• de routekaart ‘in gesprek over eenzaamheid’ (stap 4)

• Heb aandacht voor mogelijkheden die realistisch zijn
• Bij negatieve gedachten en 

een passieve houding:
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• Luisterend oor
• Gids voor inwoners

• Psychologische/orthopedagogische/therapeutische begeleiding
• Verschillend aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen
• Begeleiding op afstand via mutualiteiten
• Gratis of betalend
• Terugbetaling: recente wijzigingen - goedkoper
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Gids voor lokale besturen en organisaties
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• Zorg voor opleiding
• Check terugbetaling
• Bied vorming aan burgers en mantelzorgers 
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• Raadpleeg publieke databanken zoals Provincies
in Cijfers en IMA-AIM atlas

• Leer de doelgroep kennen
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• Publiekscampagne
• Verbonden met (n)iemand 

(CAW Noord-West Vlaanderen)
• Theatervoorstelling over eenzaamheid Luccreatief

• Informatie toegankelijk aanbieden
• Checklist ‘hoe 

toegankelijk 
is de schriftelijke 
communicatie?’

• Gids ‘toegankelijk 
schriftelijk 
communiceren: 
hoe doe je dat?’
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Brugge
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Binnenin


