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Achtergrond

• Eenzaamheid wordt steeds meer erkend als een
probleem voor de publieke gezondheid.

• Eenzaamheid komt steeds vaker voor; 
- Van de Nederlandse bevolking voelde 39% zich eenzaam in 

2012, 43% in 2016 en 47% in 2020¹.

• Eenzaamheid wordt vaak gelinkt aan (en onderzocht bij) 
ouderen², maar het is ook een groeiend probleem
bij jongeren²,³.



Achtergrond

• Eerder onderzoek linkt eenzaamheid aan:
- Slechtere mentale3,4 en fysieke gezondheid3-5

- Ongezondere leefstijl3,6

- Verhoogde morbiditeit en mortaliteit4

- Verklaring van sociaaleconomische gezondheidsverschillen7

• Zijn er ook economische gevolgen aan eenzaamheid?
• Zijn deze gevolgen verschillend per leeftijdsgroep?



Complexe samenhang eenzaamheid en
gezondheid



Onderzoeksvraag

Eenzaamheid Zorgkosten

Gecorrigeerd voor:
1. Demografie
2. Sociaaleconomische status
3. Leefstijl
4. Zelf ervaren gezondheid en

mentale gezondheid

1. Heeft eenzaamheid invloed op de hoogte van zorgkosten?
2. Verschilt deze invloed tussen leeftijdsgroepen?



Methode

• Gekoppelde dataset:
- Gezondheidsmonitor Volwassenen en

Ouderen van GGD-en en CBS (2016)

- Aanvullende gegevens van CBS (2016)
op basis van de Basisregistratie Personen
(BRP) en de Belastingdienst

- Zorgkostendata van Vektis (2017)
- Vektis verzamelt jaarlijks de vergoede

zorgkosten uit de basisverzekering onder
de zorgverzekeringswet (ZVW)

- Dit is exclusief kosten Jeugdwet en
Wet Langdurige Zorg (WLZ)



Methode

Dataset 
n=334,721

Gezondheids-
monitor (GGD-en)

Gegevens BRP en
inkomen(CBS)

Vergoede
Zorgkosten ZVW 

(Vektis)

Jaarlijkse zorgkosten (€) 
zoals vergoed onder de 
basisverzekering
• Totale kosten
• Huisarts consult
• GGZ
• Farmacie
• Medisch specialistisch

• Migratieachtergrond
• Huishoudinkomen

• Eenzaamheid
• Leeftijd
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• Opleidingsniveau
• Moeite met rondkomen
• BMI
• Roken
• Alcohol consumptie
• Bewegen
• Zelf-ervaren gezondheid
• Chronische ziekte
• Risico op een angststoornis

of depressie



Resultaten:

Leeftijdsgroep Eenzaam
Waarvan (zeer) 
ernstig eenzaam

19-40 35% 8%

41-64 40% 9%

65-80 54% 8%

81+ 57% 12%

Totaal 42% 8%



Resultaten: hogere zorgkosten per 
person vergeleken met niet-eenzamen

Eenzaam Huisartsconsult Ziekenhuis Farmacie GGZ

Matig +€0,98 -€94,39 +€4,11 +€73,07

Ernstig +€2,75 -€111,08 +€9,69 +€88,62

Zeer ernstig +€2,39 -€184,86 -€3,36 +€116,08

Totale
bevolking

+€5,8 
miljoen

-€450 
miljoen

+€18,5 
miljoen

+€340
miljoen

Volledige correctie (demografie, SES, leefstijl en gezondheid)

Simpele correctie (demografie en SES)

Eenzaam Huisartsconsult Ziekenhuis Farmacie GGZ

Matig +€5,93 +€60,10 +€60,62 +€149,23

Ernstig +€15,49 +€306,03 +€153,34 +€341,32

Zeer ernstig +€20,31 +€313,10 -€139,20 +€501,09

Totale
bevolking

+€36,7 
miljoen

+€503
miljoen

+€347 
miljoen

+€890
miljoen

+ overige kosten
= 2 miljard totale
zorgkosten



Resultaten: verschillen in leeftijdsgroepen

• Het verband tussen eenzaamheid en zorgkosten
varieerde per leeftijdsgroep. 

• Eenzaamheid had meer impact op de zorgkosten van 
jongeren dan voor ouderen. Vooral bij GGZ-kosten:

Gemiddelde GGZ-kosten per leeftijdsgroep en mate van eenzaamheid

Eenzaamheid

Leeftijdsgroep

19-40 41-64 65-80 81+

Niet eenzaam €203 €151 €73 €37

Matig eenzaam €353 €196 €101 €47

Ernstig eenzaam €360 €217 €97 €127

Zeer ernstig eenzaam €410 €229 €97 €73



Conclusie

• Eenzaamheid is niet alleen een
probleem van ouderen.

• Eenzaamheid kent naast verschillende
gezondheidsproblemen, ook economische gevolgen.

Implicaties:
• Beleid zou zich ook moeten richten op preventie van 

eenzaamheid onder jongeren.
• Preventie van eenzaamheid kan besparingen opleveren

(vooral in GGZ) die mee moeten worden genomen in 
evaluaties van programma’s.



Discussie

Investeringen om eenzaamheid tegen te gaan kunnen
besparingen opleveren voor bijvoorbeeld
zorgverzekeraars. 
• Wat kunnen zorgverzekeraars bijdragen aan de aanpak

tegen eenzaamheid? 
• Of wat doen ze al?
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