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BEGIN DE REGEL VAN
DE TWEE K’S TOE TE PASSEN

MAAK VRIENDEN 
OM SOCIALER 
TE WORDEN

'' Ik stap liever met een vriend  
in het donker dan alleen in het licht''

                  — Helen Keller

'' Echte vriendschappen zijn zoals een 
goede gezondheid; we appreciëren ze vaak 
pas te laat, als we ze niet meer hebben.''
                       — Charles Caleb Colton

Zodat je weet wat je 
gelukkig maakt

En verbeter je sociale leven

Regel nr. 1: KWANTITEIT

Hoe vaak je sociaal contact hebt, is zeer belangrijk. 
Idealiter moet je proberen om elke dag met iemand 
te praten. Dat lijkt misschien onmogelijk, maar een 
belletje naar een vriend(in) tijdens je middagpauze, 
hoe kort ook, zal een verschil maken in hoe je je voelt. 
Overweeg om iemand te bellen, e-mailen of sms’en 
of – nog beter – spreek af met een vriend, vriendin of 
familielid.

Beperk je sociaal contact niet tot één of twee keer per 
week. Zorg ervoor dat je dagelijks contact maakt met 
anderen.

Sociale verbondenheid – wat betekent dat? 

Sociale verbondenheid is de mate waarin mensen 
samenkomen en met elkaar in interactie gaan – en 
we hebben het hier niet over uw activiteiten op 
Facebook!

Bij stress, depressie of angst kan je de neiging 
hebben om minder sociaal te zijn, wat kan 

resulteren in een neerwaartse spiraal waardoor je 
alleen maar meer geïsoleerd, angstig en neerslachtig 
wordt.

Wij zijn van nature erg sociale wezens, en bij leuke 
sociale activiteiten met vrienden en familie creëren 
we een band en werken we aan ons algemene 
welzijn.

Dingen doen en sociaal zijn bevordert niet alleen je lichamelijke maar 
ook geestelijke gezondheid en emotionele welzijn.

Vermindert
ANGSTVermindert 

ONTSTEKINGENZorgt voor een
BETER SLAAP

MEER SOCIAAL CONTACT MET FAMILIE EN VRIENDEN:

Controleert 
STRESS

Eenzame zielen
Wist je dat gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement voor ontstekingen 
kunnen zorgen in je lichaam? Ontstekingen kunnen leiden tot allerlei soorten 
gezondheidsproblemen, ook hartziekten.

Regel nr. 2: KWALITEIT

De kwaliteit van de mensen waarmee je praat, 
maakt een verschil. Vermijd toxische relaties 
of mensen die je persoonlijke grenzen niet 
respecteren. Zorg ervoor dat je contact hebt met 
mensen die je verrijken en je goede energie geven. 
Hierbij enkele vragen die je jezelf kunt stellen 
voordat je met iemand tijd doorbrengt:

• Is deze persoon negatief of vrolijk?

• Hebben wij een sterke band?

• Kunnen wij diepgaande gesprekken voeren?

• Hebben we plezier samen?

Zoek mensen op die positief zijn ingesteld en die je 
gelukkig maken.

HOE MEER HOE LIEVER!
Het hebben van 4-5 sterke, 

hechte, betekenisvolle, 
positieve relaties in ons 

leven heeft echt een 
impact op ons geluk!

JE DAGELIJKSE
DOSIS

Lachen is effectief het beste 
medicijn! Sociale relaties 
vol gelach en plezier zijn 

goed voor onze mentale en 
lichamelijke gezondheid.



ALS JE EEN GEWELDIGE 
MANIER ZOEKT OM CONTACT 
TE HEBBEN MET MENSEN...

Vrijwilligerswerk is een fantastische manier om een gevoel van samenhorigheid op te bouwen, wat je dan 
weer kan helpen om nieuwe vrienden te maken en een band te scheppen. Mensen die vrijwilligerswerk 
doen geven aan dat dit hun algemene geluk vergroot, hun lichamelijke gezondheid verbetert en dat dit 
hen meer zelfvertrouwen en zekerheid geeft. Waarom probeer je het niet eens en zoek je een activiteit die 
goed is voor jou en zoveel anderen?
Hierbij hebben we enkele zaken opgelijst om aan te denken als je sociaal contact probeert te onderhouden:
• Bepaal wat je tegenhoudt om sociaal contact te hebben met anderen

• Neem deel aan een activiteit

• Word lid van een steungroep

• Zoek een nieuwe activiteit

• Zoek mensen die je inspireren

• Steun iemand anders

Vergeet niet dat geluk besmettelijk is –  
kom dus buiten en laat je meeslepen in vrolijke sociale contacten!

''Goede vrienden zijn als sterren. 
    Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze 

er altijd zijn.''                   
                                              — Onbekend

Je hebt geen tijd voor vrijwilligerswerk?
Bekijk je vrijwilligersplan op de volgende 
pagina, samen met een paar andere tools 
om je sociale leven te promoten.

MIJN VRIJWILLIGERSPLAN

Vrijwilligerswerk Optie 1

Vrijwilligerswerk Optie 2

Zoek enkele minuten naar vrijwilligerswerk in je buurt. Bel en/of bezoek drie plaatsen die 
er interessant uitzien, plaats je handtekening op de stippellijn en start als vrijwilliger! Dit kunnen 
bijvoorbeeld een plaatselijk asiel, bejaardentehuis of jeugdhuis zijn.

Vrijwilligerswerk Optie 3

Dan is vrijwilligerswerk zeker iets voor jou!



MIJN ACTIEPLAN
Vul je actieplan in en neem het mee naar je volgende afspraak, zodat je samen met je 
zorgverlener een strategie kunt bepalen om je relaties/vriendschappen te versterken.

Denk even na over je huidige relaties met mensen en 
hoe je deze zou beoordelen.

Hoe vaak heb je wekelijks contact? Door eerlijk op deze 
vragen te antwoorden, kun je beslissen hoe je deze relaties 
wil veranderen of verbeteren. Indien je het gevoel hebt dat 
je relaties op de een of andere manier toxisch of schadelijk 
zijn, dan kan je overwegen om dat met je zorgverlener te 
bespreken en/of naar een psychotherapeut te gaan om deze 
zaken aan te pakken.  
Het kan nuttig zijn om het antwoord op onderstaande vragen 
kort neer te schrijven:

1. MIJN HUIDIGE SOCIALE GEWOONTEN:

2. HINDERNISSEN OM SOCIALER TE ZIJN:

3. MANIEREN OM DIT AAN TE PAKKEN:

4. DRIE SOCIALE ACTIVITEITEN DIE IK LEUK ZOU VINDEN:

5. MIJN ACTIEPLAN OM MEER SOCIAAL VERBONDEN TE ZIJN:

Hoe kan ik deze relaties/

vriendschappen verbeteren?

Ik zou de kwaliteit van mijn

vriendschappen/relaties als

volgt beschrijven:

Ik beschouw deze 

relaties/vriendschappen 

als toxisch:

Hoe vaak heb ik sociaal 
contact?
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