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Methode

Achtergrond

Eenzaamheid
 Negatieve subjectieve ervaring als gevolg van een
discrepantie tussen het aantal/de kwaliteit van relaties die
men heeft en relaties die men graag zou willen hebben
 Gemis aan verbinding
 Ervaringen in de jeugd vormen mede de basis voor iemands
wensen ten aanzien van verbindingen met anderen.
Chronische eenzaamheid kan serieuze gevolgen hebben
voor het welzijn en de gezondheid van mensen
O.a. depressie, alcoholverslaving, cognitieve achteruitgang,
hart- en vaatziekten, slaapproblemen en verminderde afweer.
Disfunctionele schema’s
ontstaan tijdens de kinderjaren als niet voldoende wordt
tegemoetgekomen aan de algemene emotionele
basisbehoeften. (Young et al., 2004)
 Emotionele verwaarlozing: Je verwacht dat anderen jou
niet geven wat je nodig hebt op emotioneel gebied (zoals
gezien worden, steun, verzorging, empathie en/of
bescherming krijgen)
 Minderwaardigheid/schaamte: Je voelt je van binnen
minderwaardig, slecht en waardeloos. Je verwacht dat
anderen daar, zodra ze je beter leren kennen, ook achter
zullen komen en jou dan afwijzen. Vaak voel je hierbij ook
schaamte.
Zelfwaardering
iemands evaluatie van of sympathie voor zichzelf. Verbindingen
leggen vraagt een bepaalde mate van zelfwaardering en
zelfvertrouwen.
Indien basisbehoeften vervuld  blije, gelukkige kind:
beschermd, geprezen, waardevol en vol zelfvertrouwen.

Sample:

 255 volwassenen (18-85 jaar oud, M = 47.9; SD =14.08); 97 mannen, 158
vrouwen

Vragenlijsten:

 Nederlandse Schema Vragenlijst verkorte vorm (SV-vv)
 Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965)
 De Jong Gierveld Eenzaamheidsschaal (De Jong Gierveld & Van Tilburg, 1999)

Analyse

 Mediatie analyse PROCESS versie 3.5 (www.afhayes.com)
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a = -0.39 p < .0001

c’= 0.55 p < .0001

Zelfwaardering

Ervaren
eenzaamheid

b = -0.17 p = .001

R2 = 0.41
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a = -0.63 p < .0001
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b = -0.19 p = .01

R2 = 0.20

Doelstellingen
Onderzoek naar factoren die eenzaamheid veroorzaken/in
stand houden is belangrijk:
1) Meer inzicht verkrijgen in het verband tussen disfunctionele
schema’s van emotionele verwaarlozing en
minderwaardigheid/schaamte en ervaren eenzaamheid
2) Nagaan of zelfwaardering een mediërend rol heeft binnen dit
verband
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De schema’s emotionele verwaarlozing en minderwaardigheid / schaamte
lieten beiden een significant positief verband zien met ervaren eenzaamheid
Het verband tussen beide schema’s en ervaren eenzaamheid werd
gedeeltelijk en significant gemedieerd door zelfvertrouwen

Conclusies
 Meer aandacht voor gevoelens van eenzaamheid in de
klinische praktijk is wenselijk, mede gegeven de negatieve
gevolgen voor mentale en fysieke gezondheid.
 Schematherapie kan via de validatie van basisbehoeften van
het Kwetsbare Kind mogelijk een belangrijke rol spelen in de
vermindering van gevoelens van eenzaamheid en de
verhoging van zelfwaardering.
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