
Wat kan je verwachten?
Het interview duurt ongeveer 1 uur
Ik verzorg de interviews zelf, in de periode eind maart-april 
Uiteraard ga ik uiterst zorgvuldig met je gegevens om, volgens de
datamanagementrichtlijnen van Universiteit Utrecht

Natuurlijk houd ik ook rekening met de privacyregels van Stichting
Welzijn Lochem (voor meer info: https://www.welzijnlochem.nl/over-
ons/avg-privacy/)
Terugkoppeling van de resultaten.

Vind je het interessant om geïnterviewd te worden, meld je dan aan
voor 30 maart via j.broekema@welzijnlochem.nl onder vermelding van
“deelname onderzoek eenzaamheid”. Je mag me ook bellen: 06-
21461612. Ik kijk ernaar uit om samen het gesprek aan te gaan. 

Met vriendelijke groet,
Joy Broekema

GEZOCHT: DEELNEMERS (65+)
WOONACHTIG IN DE GEMEENTE LOCHEM

VOOR ONDERZOEK EENZAAMHEID EN
LEVENSGEBEURTENISSEN

 

Wat fijn dat je de tijd neemt om mijn oproep te lezen. Mijn naam is Joy
Broekema (23) en ik volg de Masteropleiding sociaal beleid en publieke
gezondheid aan universiteit Utrecht. Momenteel zit ik in de laatste fase
van de Master en ik doe mijn afstudeeronderzoek in samenwerking

met Stichting Welzijn Lochem. Ik ben op zoek naar 12 deelnemers van
65 jaar en ouder die hun levenservaringen willen delen, waardoor

eenzaamheid tastbaar(der) wordt. 

Wat is eenzaamheid?

Doel van dit onderzoek

Veel mensen voelen zich weleens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt

dat eenzame gevoel vanzelf weer. Eenzaamheid wordt vooral een
probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Eenzaamheid

is je niet verbonden voelen. Je mist misschien wel een hechte
emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere
mensen dan gewenst.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting
Welzijn Lochem om meer inzicht te krijgen in hoe senioren omgaan

met gevoelens van eenzaamheid na (ingrijpende)
levensgebeurtenissen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring.
Daarom is het waardevol om aandacht te besteden aan de
levenservaringen van mensen om beter te begrijpen hoe gevoelens van
eenzaamheid ontstaan en hoe mensen omgaan met deze gevoelens.
Wanneer we meer inzicht krijgen in hoe ingrijpende
levensgebeurtenissen eenzaamheid beïnvloeden, kunnen wij leren hoe
we als professional en/of inwoner beter op het juiste moment met de
juiste ondersteuning aanwezig kunnen zijn

Vanaf 65 jaarVanaf 65 jaar

Woonachtig in de gemeenteWoonachtig in de gemeente
LochemLochem  

Die momenteel gevoelens vanDie momenteel gevoelens van
eenzaamheid ervaren of menseneenzaamheid ervaren of mensen
die zich eenzaam hebben gevoelddie zich eenzaam hebben gevoeld
maar nu geen of mindermaar nu geen of minder
eenzaamheid ervareneenzaamheid ervaren

Die bereid zijn omDie bereid zijn om
levenservaringen te delenlevenservaringen te delen

  Voor mijn onderzoek zoek ikVoor mijn onderzoek zoek ik
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Gezochte deelnemers
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