
 

Zorgforum – Op 1(ste) lijn tegen eenzaamheid 
 

donderdag 16 maart 2023 om 20u 

Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper - Auditorium  
 

 

“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit 

van) bepaalde sociale relaties.” (Prof. Jenny De Jong-Gierveld, 1984) 

 

 

46% van de Belgen voelt zich soms tot altijd 

eenzaam. Eenzaamheid kan iedereen op elk 

moment van zijn leven overkomen en is van alle 

leeftijden. Toch heerst er nog steeds een taboe 

rond eenzaamheid waardoor het soms moeilijk is 

om het te herkennen of te meten.  

 

 

Eenzaamheid heeft een negatieve impact op onze gezondheid en vormt een maatschappelijk 

probleem.  Eerstelijnsprofessionals moeten aandacht hebben voor de subtiele signalen en 

moeten kennis hebben hoe ze dit het best kunnen aanpakken.  

 

Eerstelijnszone Westhoek heeft om deze redenen eenzaamheid als jaarthema uitgekozen en 

wil hierbij de eerstelijnsprofessionals uit de regio ondersteunen in het herkennen en aanpakken 

ervan. Het eerste zorgforum van 2023 is de kick-off van het jaarthema. Ontdek het programma 

van het zorgforum en schrijf je in! 

 

Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerden.  



Programma  

• 20u00: Welkom  

Dr. Pol Sansen, voorzitter Eerstelijnszone Westhoek vzw  

 

• 20u10: Inleiding door doctoraatsstudente Hannelore Stegen (Society and 

Ageing Research Lab Vrije Universiteit Brussel – Fonds Wetenschappelijk 

Onderzoek Vlaanderen)  

Welke soorten eenzaamheid bestaan er? Wat zijn de signalen en hoe pak je 

het aan? 

 

• 21u10: Workshop – keuze uit: 

- Healthi Buurtkompas Houthulst (Logo Midden-West-Vlaanderen) 

Gids voor eerstelijnsprofessionals om eenzaamheid aan te pakken  

 

- Eenzaamheid aanpakken binnen zorgzame buurten (Freya 

Häussermann VUB Brussel) 

 

- HAIRE-project Poperinge (Friedel Verhaeghe en Dries Crombez) 

Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe-project wil de 

eenzaamheid van ouderen op het platteland doorbreken en de vitaliteit 

van plattelandsgemeenten verbeteren. 

- Overkophuis Ieper en Poperinge (Wieland Dervaux en Dimitri 

Denys) 

Aanpak van eenzaamheid bij jongeren door laagdrempelig aanbod aan 

activiteiten 

Er kan gekozen worden voor 1 workshop. Informatie over de andere workshops 

zullen meegegeven worden tijdens het zorgforum.  

 

• 21u30: Netwerkmoment met een hapje en een drankje 

Per Lokaal Eerstelijnsplatform (LEP) zitten we samen om de aanpak rond 

eenzaamheid te bespreken. 

_____________________________________________________________________ 
  

Voor wie?   

Alle zorg- en welzijnsprofessionals uit Eerstelijnszone Westhoek 

 

Wanneer?   

Donderdag 16 maart 2023 om 20u  

 

Waar? 

Auris – Auditorium, Ter Waarde 1, 8900 Ieper  

  

Hoe deelnemen?    

Inschrijven is mogelijk tot 14 maart via deze link.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7gcAGUuRaUqvbYnFN6sNazYLVjqIWQlJsq7wxFbo_CVUNkxYWjc3MUozQ0taNzlLVUNQVjU4WU1ITy4u&web=1&wdLOR=cB6E79ABA-4C4D-4CCA-957A-9906F3BA78C3

