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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Overige 

Aandoening 
(ICD) 
 

Overige 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Tussenmenselijke interacties en relaties; Maatschappelijk-sociaal leven 
 

 
• Korte beschrijving  In de jaren ‘70 en ‘80 is het concept sociale en emotionele 

eenzaamheid uitgewerkt en is de Eenzaamheidsschaal ontwikkeld voor gebruik in 
wetenschappelijk onderbouwd vragenlijstonderzoek. De schaal had tot doel de eerder 
gehanteerde relatief korte instrumenten te vervangen. De Eenzaamheidsschaal is een 
schaal bestaande uit 11 items, verdeeld over 6 positief en 5 negatief geformuleerde items. 
De beleving van een gebrek aan relevante sociale relaties staat hierbij centraal. De score 
ligt tussen 0 en 11. Een hogere score komt overeen met een hogere mate van 
eenzaamheid.1,2 

 
• Doelgroep  het meten van eenzaamheid onder volwassenen tussen de 25 en 75 jaar op  

                       groepsniveau1 
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  de Jong-Gierveld J, Kamphuis F (1985)1 
 Nederlandse versie  de Jong-Gierveld J, Kamphuis F (1985)1 

 

2 Doel van het meetinstrument 
 

• Evaluatief / effectiviteit 
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3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Combinatie van: vragenlijst/interview 
• Opbouw  totaal 11 items, verdeeld over 2 schalen:  

                    1) Sociale eenzaamheid  
                         - positief geformuleerde uitspraken; items 1, 4, 7, 8, 11 
                    2) Emotionele eenzaamheid 
                         - negatief geformuleerde uitspraken; items 2, 3, 5, 6, 9, 10 

• Invulinstructie  Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op 
u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is? Omcirkel dat 
antwoord.  

• Meetniveau  per item: wijze score (5-puntsschaal); meetniveau ordinaal 
                         ja! (=ja, geheel mee eens); ja; min of meer; nee; nee! (= nee, geheel mee 
                         oneens) 

• Meetniveau  totaalscore: wijze score (0-11); meetniveau ordinaal3,4 
 
De volgende stappen dienen doorlopen te worden voor de scoring: 
 
Stap 1:  
Tel het aantal neutrale en positieve antwoorden (‘min of meer’, ‘ja’, ‘ja!’) op de items 2, 3, 5, 
6, 9, 10 (=emotionele eenzaamheidsscore).  
Tel het aantal keren dat niet geantwoord is op de items 2, 3, 5, 6, 9, 10 (=missende emotionele 
eenzaamheidsscore).  
Tel het aantal neutrale en negatieve antwoorden (‘min of meer’, ‘nee’, ‘nee!’) op de items 1, 
4, 7, 8, 11 (=sociale eenzaamheidsscore).  
Tel het aantal keren dat niet geantwoord is op de items 1, 4, 7, 8, 11 (=missende sociale 
eenzaamheidsscore).  
 
Stap 2:  
Bereken de totale eenzaamheidsscore als de optelling van de emotionele eenzaamheidsscore 
en de sociale eenzaamheidsscore.  
 
Stap 3:  
De totale eenzaamheidsscore is alleen geldig wanneer de optelling van de missende 
emotionele eenzaamheidsscore en de missende sociale eenzaamheidsscore 0 of 1 is.  
De sociale eenzaamheidsscore is alleen geldig wanneer de missende sociale 
eenzaamheidsscore 0 is.  
De emotionele eenzaamheidsscore is alleen geldig wanneer de missende emotionele 
eenzaamheidsscore 0 is.4  
 

4 Verkrijgbaarheid  
    

• Opvraagbaar bij  VU University, Faculty of Social Sciences, Department of  
                                 Sociology4 
https://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html#scale_items 
(zie 2. The scale items) 

• Geschatte kosten  gratis 
• Copyright  ja 

 

https://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html#scale_items


 
3 

5 Methodologische kwaliteit 
 

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan in de volgende artikelen: 
 
- de Jong Gierveld J, et al. Short scales for emotional and social loneliness: tested on data 

from 7 countries in the UN generations and gender surveys. 20108 
- van Tilburg TG, et al. Stability of scale quality under various data collection procedures: 

a mode comparison on the Jong-Gierveld loneliness scale. 19915 

- de Jong Gierveld J. Manual of the loneliness scale. 19994 

- van Tilburg TG, et al. Cesuurbepaling van de eenzaamheidsschaal. 19993 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  Nederlands, Engels, Italiaans, Duits, Pools, Frans4  
• Benodigdheden  pen, scoreformulier 
• Randvoorwaarden  niet bekend 
• Benodigde tijd  1-2 minuten 
• Gebruikershandleiding  ja, beperkt4:  

https://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html 
 

7          Normgegevens 
 

• Uitkomstklassen en normgegevens  
 

Tabel 1: Eenzaamheidsschaal indeling in klassen en frequentieverdeling2: 
 

 
Drie cesuren 3, 9 en 11; 68%= niet eenzaam, 28%=matig eenzaam, 3%= sterk eenzaam, 1%= 
zeer sterk eenzaam n=3823.3         
 
 
     

Auteurs Kenmerken van de 
onderzoekspopulatie 

Benaming Indeling 
schaal grens 

% 

Bosma (1988) 
12-items schaal 

Gestratificeerde steekproef 
Ouderen 65-75 jaar n=512 

Niet/nauwelijks 
Enigszins 
weleenzaam 

0-3 
4-6 

7-12 

66 
20 
14 

Kooij (1988) 6 Ouders in eenoudergezinnen 
n=173 

Niet eenzaam 
Matig eenzaam 
Erg eenzaam 

0-1 
2-6 

7-11 

29 
71 

Aben e.a. (1989) Zelfstandig wonende ouderen 
65-80 jaar n=344 

Niet eenzaam 
Matig eenzaam 
Eenzaam 
Zeer eenzaam 

0 
1-3 
4-7 

8-11 

36 
33 
20 
10 

Jong de (1999) 3 Onbekend 
Gegevens uit de handleiding 

Niet eenzaam 
Matige eenzaamheid 
Sterke eenzaam 
Zeer sterke eenzaamheid 

0-2 
3-8 

9-10 
11 

 

https://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html
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8 Overige gegevens 
                  

• Er bestaat ook een 6-item eenzaamheidsschaal.6 
• Er is een gevalideerde vertaalde versie voor gebruik onder oudere Turkse, Marokkaanse 

en Surinaamse migranten in Nederland.9 
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