
“Het aangaan en onderhouden van vriendschap hangt samen met 
zelfwaardering, het belangrijk vinden om een zo goed mogelijk leven 
te hebben, ook op oudere leeftijd.” Volgens Prof. Dr. Nan Stevens is 
vriendschap een belangrijke hulpbron bij de ontwikkelingstaken van 
het ouder worden. “Het belangrijkst daarbij is om na te gaan wat je 
wilt, wat je hebt en wat je doelen zijn, en hoe je die wensen en doelen 
op het gebied van vriendschap kunt bereiken. Wat mensen leren in hun 
vriendschapsrelaties kunnen zij ook toepassen in hun partnerrelatie of 
in de relatie met hun kinderen.”

D e  o p i n i e  v a n
Prof. Dr. Nan Stevens
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In goed gezelschap 
Christine Beenhakker

Kenmerken van vriendschap
“Het meest fundamentele kenmerk 
van vriendschap is wederkerigheid. Als 
ouderen in Nederland gevraagd wordt 
wat zij in hun vriendschaprelaties het 
meest belangrijk vinden, dan noemen zij: 
lief en leed delen, voor elkaar klaarstaan, 
gezelschap en ondersteuning, wederzijds 
begrip, vertrouwen, loyaliteit en solidariteit. 
Iemand moet in staat zijn om over 
zichzelf te communiceren en het effect 
van het eigen gedrag op de ander in te 
schatten. Belangrijk is ook het vermogen 
om te onderhandelen over de aard en 
de frequentie van het contact om sociale 
plannen te kunnen maken, evenals het 
vermogen te kunnen omgaan met conflicten 
en teleurstelling, initiatief te nemen en het 
kunnen aangeven van eigen grenzen.” 

“In gespreksgroepen bij ouderen kwam 
ik tot de ontdekking dat er veel mensen 
op af kwamen die op zoek waren naar 
een dieper gesprek, over zichzelf, over het 
leven of over het ouder worden. Vrienden 
zijn doorgaans van je eigen leeftijd en 
generatie, je hebt dezelfde soort situaties 
meegemaakt, en hebt vaak ook dezelfde 
achtergrond. Ik raakte geboeid door de 
problematiek van weduwen, die hun 
levenspartner verloren hadden; daar ben 
ik ook op gepromoveerd. Ik wilde graag 
ontdekken wat een goed leven is voor 
iemand die weduwe wordt op latere 
leeftijd. Vriendinnen, en soms ook oude 

vrienden, spelen dan een heel belangrijke 
rol. Ik ontdekte ook dat het belangrijk is 
dat je vriendschappen ontwikkelt voordat 
je alleen komt te staan. Door het ouder 
worden verlies je vrienden in het leven 
door fysieke of cognitieve achteruitgang 
en overlijden, maar ook bijvoorbeeld door 
pensionering of verhuizing. Het sociale 
netwerk wordt kleiner waardoor het risico 
van vereenzaming groter wordt.” 

“Een bijzonder kenmerk van vriendschap 
is dat deze relatievorm te beëindigen 
is, in tegenstelling tot familierelaties. 
Vrienden kunnen besluiten om de 
relatie te beëindigen als er bijvoorbeeld 
onvoldoende wederkerigheid is of te weinig 
gemeenschappelijke interesses om van 
elkaars gezelschap te genieten.” 

Functies van vriendschap
“Er zijn allerlei functies in de partnerrelatie 
zoals het delen van intimiteit, emotionele 
steun delen en bijdragen aan sociale 
integratie. Weduwen verliezen een partner 
die voor hen een multifunctionele relatie is. 
Je partner is je maatje, je levensgezel, met 
wie je ook samen de werkzaamheden in het 
huishouden doet. Een heel goede vriend of 
vriendin is vaak ook een multifunctionele 
relatie. Maar je kunt ook een netwerk 
van verschillende soorten vriendschappen 
ontwikkelen, dat veel functies vervult. 
Kinderen, zussen en broers zijn natuurlijk 
ook heel belangrijk. Ik vond het in mijn 
onderzoek opvallend dat mensen met wie 
het heel goed ging, veel goede vrienden 
hadden. En niet iedereen heeft die.” 

Vriendschap voor gevorderden
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“Aangenaam gezelschap, ofwel 
‘companionship’, is een belangrijke functie 
van vriendschap. Met vrienden onderneem 
je plezierige activiteiten en deel je interesses; 
het maakt ons gelukkig en draagt zo bij 
tot welbevinden. Naast de stimulans voor 
positieve gevoelens dragen vrienden ook bij 
tot vermindering van negatieve gevoelens en 
pijn.” 

“De vrouw met wie ik veel cursussen 
gegeven heb is nu midden zeventig en heeft 
een herseninfarct gehad. Zij kan niet meer 
zo vloeiend praten en soms moeilijk op 
woorden komen. Zij heeft altijd een brede 
vriendenkring gehad en de vrienden zijn 
haar trouw. In een soortgelijke situatie kan 
iemand ook heel erg geïsoleerd raken en 
op de kinderen moeten terugvallen. Maar 
omdat zij haar vriendenkring heeft, heeft ze 
nog een goed sociaal leven. Ik zie wat voor 
een verschil dat uitmaakt voor de kwaliteit 
van leven. Als mensen dat niet bijgehouden 
hebben en dan hun partner verliezen, of alle 
vrienden waren echtparen, is dat moeilijk. 
Het is toch fijner om samen te zijn met 
iemand die ook alleenstaand is. De behoeftes 
komen dan meer overeen. Voor je sociaal 
leven zijn andere alleenstaande vrouwen 
dan ook heel belangrijk. Ik denk overigens 
wel dat de meeste mensen beseffen dat 
hun langdurige vrienden heel dierbaar en 
belangrijk voor hen zijn.” 

Vriendschapsrelaties bij mannen en 
vrouwen
“Wij hebben een vriendschapscursus 
speciaal voor mannen ontwikkeld, met 
een heel andere opzet en werkwijze dan 
die voor vrouwen. Als mannen van oudere 
generaties eenmaal getrouwd en gesetteld 
waren, hadden ze geen hechte relaties 
meer met andere mannen. Mannen zoeken 
vriendschap in bepaalde activiteiten die 
ze delen: ze zijn doelgericht, bijvoorbeeld 

in de vorm van een hobby. Mijn man kijkt 
bijvoorbeeld vogels met één vriend, fietst 
met andere vrienden en loopt hard met een 
vriendengroep; veel van zijn vriendschappen 
zijn activiteitengericht. Als ik afspreek met 
mijn vriendinnen eten we gezellig samen 
en we praten! Praten is onze belangrijkste 
activiteit. Bij veel oudere mannen lijkt 
er ook minder behoefte te bestaan aan 
vriendschappen van hetzelfde geslacht en 
zij gaan bij verlies van hun vrouw eerder op 
zoek naar een nieuwe partner. Bij vrouwen 
werkt dat anders: zij zoeken contact met 
lotgenoten of vriendinnen. Ik denk overigens 
dat vrouwen in de toekomst naast hun 
vriendinnen ook op zoek zullen gaan naar 
een nieuwe levensgezel.”
 
Vriendschapsstijlen
“Er bestaan verschillende vriendschapsstijlen. 
We hebben dit fenomeen onderzocht in 
een groep mensen tussen de veertig en 
vijfentachtig jaar. Sommige mensen maken 
één of twee heel goede vrienden die zij 
gedurende hun hele leven behouden. Dat 
zijn vaak heel intense vriendschappen. De 
zogenaamde ‘verzamelaars’ maken nieuwe 
vrienden in nieuwe omstandigheden. Na 
onderzoek hebben wij ontdekt dat er ook 
‘selectieve verzamelaars’ zijn. Die mensen 
verhuizen en maken nieuwe vrienden; 
daarna maken zij een selectie en houden 
daarvan de meest hechte vrienden over. 
Zij hebben een grote vriendenkring, maar 
dus ook redelijk hechte vriendschappen. De 
minder kieskeurige verzamelaars maken heel 
gemakkelijk vrienden, zowel hechte als niet 
hechte. Ik ben benieuwd wat er gebeurt 
als ze ouder worden. Vaak hebben ze niet 
voldoende energie om zoveel vriendschappen 
te onderhouden. Er is ook een theorie die 
stelt dat mensen selectiever worden als 
ze ouder worden; je hebt nog maar een 
beperkte hoeveelheid tijd, en naarmate je 
ouder wordt pas je een selectie toe. Je wilt 
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de resterende tijd doorbrengen met diegenen 
met wie je het beste contact hebt, afgestemd 
op jouw persoonlijke behoeften, zoals 
gezelschap of een dieper gesprek.” 

Vriendschap bij ouderen
“De belangrijkste functie van vriendschap 
bij ouderen is: gezelschap bij ‘travelling 
uncharted terrain’, ofwel de weg vinden 
in een landschap dat nog niet in kaart is 
gebracht. Niemand weet immers wat ons 
te wachten staat als we ouder worden. 
Vriendschappen op latere leeftijd zijn 
vaak kwetsbaar, omdat ze gemakkelijk 
te verliezen zijn en niet zo gemakkelijk te 
vervangen. Uit onderzoek blijkt dat het vaak 
de oppervlakkige vriendschappen zijn die 
uit het sociale netwerk verdwijnen, niet de 
vriendschappen van lange duur. Je maakt van 
alles mee bij het ouder worden. Je lichaam 
verandert, je verliest mensen, je stopt met 
werken, enzovoort. Dat bespreek je met 
elkaar. Ook ouder worden met je partner 
kan een grote uitdaging zijn. Pensionering is 
bij wijze van spreken ‘geprogrammeerd’ en 
beleef je met mensen van dezelfde leeftijd als 
jezelf. Het verlies van je partner daarentegen 
is niet geprogrammeerd en maak jij als 
individu afzonderlijk mee. Het verlies van 
mijn ouders heb ik met mijn beste vrienden 
gedeeld, je leert ook van elkaars voorbeeld. 
Je kunt een klankbord zijn voor elkaar in het 
uitwisselen van je beleving. Heel belangrijk is 
het vermogen om grapjes te kunnen maken 
over de eigen onvolkomenheden of de 
‘senior moments’ die je met elkaar uitwisselt. 
Dat je merkt dat je geheugen minder goed 
is of dat je iets heel doms doet en daar de 
humor van inziet, kan heel bevrijdend zijn.” 

“Mijn schoonmoeder legde heel gemakkelijk 
contact met anderen. Zij verhuisde na het 
overlijden van haar man naar een woning 
voor ouderen en raakte bevriend met andere 
vrouwen die ook alleenstaand waren. Ze 

gingen samen dagjes uit en de kinderen 
hoefden daarom minder voor haar te doen 
of haar gezelschap te houden. Zij had haar 
eigen sociaal leven, wat voor je autonomie 
als oudere heel belangrijk is.” 

Vriendschap en gezondheid
“Achteruitgang in gezondheid maakt 
het compenseren voor verlies van sociale 
contacten moeilijker. Als je in een rouwproces 
zit, heeft jouw omgeving daar vaak wel 
begrip voor. Het is fijn als je vrienden zo slim 
zijn om dat door te hebben en niet alsmaar 

Prof. Dr. Nan Stevens is als Hoogleraar 
Sectie Psychogerontologie verbonden 
aan de Radboud Universiteit in Nijme-
gen. Zij ontwikkelde een aantal cursus-
sen specifiek gericht op ouderen, zoals 
de zingevingcursus ‘Rust zonder roest’ 
en de vriendschapscursus ‘50-Plus’. 
Zij promoveerde in 2003 op het thema 
weduweproblematiek en eenzaamheid 
en publiceerde diverse artikelen over dit 
onderwerp. 
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met adviezen komen, hoe goedbedoeld ook, 
of je vertellen wat je moet doen. Je merkt al 
gauw aan wie jij je verhaal kwijt kunt, wie 
er goed kan luisteren, en wie niet. Nu de 
samenleving zo aan het veranderen is en we 
steeds meer zelf moeten doen en de kinderen 
of de partner het vaak niet meer alleen af 
kunnen, is het belangrijk om je vrienden in te 
kunnen schakelen zodat je de zorg met elkaar 
kunt delen, anders red je het niet.” 

Intergenerationele vriendschapsrelaties
“Het is als oudere ook goed om vrienden te 
maken met jongere mensen. De oma van 
een goede vriendin van mij is ruim honderd 
jaar geworden en zij maakte elk jaar nieuwe 
vrienden, liefst met mensen die jonger 
waren dan zij. Anderen maken bijvoorbeeld 
vrienden met buren of verzorgsters die van 
betekenis voor hen zijn.”

“De behoefte aan verbondenheid kan je 
vervullen met allerlei soorten relaties. Oude 
mensen leven vaak enorm op van het contact 
met jonge mensen. Zo zie je dat mensen 
die sociaal zijn een weg zoeken: met welke 
mensen kan ik mij verbinden? Je bent altijd 
bezig om zin te geven aan bepaalde zaken, 
betekenis te geven en het leven te begrijpen. 
Het gaat erom de veranderende wereld te 
begrijpen; hierbij helpen leeftijdgenoten maar 
ook jongere mensen. Vriendschap met een 
jonger persoon is niet hetzelfde als met een 
leeftijdgenoot. Vanaf de middelbare leeftijd, 
wanneer het tijdsbesef begint te veranderen, 
worden mensen steeds selectiever. 
Langdurige vriendschappen worden steeds 
belangrijker als verbinding met het verleden; 
oude vrienden vormen als het ware een 
geheugen. Het gaat allemaal zo snel en het 
is heel plezierig om dat samen met anderen 
te delen. Dat vind ik een heel wezenlijk 
kenmerk van vriendschap. Maar nieuwe 
vrienden kunnen ook belangrijke functies 
vervullen, omdat zij vaker beschikbaar zijn op 

tijden dat jij gezelschap nodig hebt, omdat 
zij dichter bij wonen en bepaalde interesses 
delen.” 

De toekomst
“Het Oude Burgergasthuis in Nijmegen 
was vroeger een verzorgingstehuis. 
Tegenwoordig wonen ouderen daar 
zelfstandig en doen veel mensen uit de 
wijk daaromheen vrijwilligerswerk. Er is een 
activiteitenprogramma, een wetenschapscafé, 
een filmmiddag, danstherapie en meer. Door 
deze bijzondere opzet biedt het veel nieuwe 
mogelijkheden om mensen te ontmoeten.”

“De mogelijkheid om samen te wonen in 
een verzorgingshuis wordt echter steeds 
kleiner en dat vind ik wel een zorgelijke 
ontwikkeling. Want hoe moet je dan nieuwe 
vrienden maken? Niet alle ouderen zijn 
zelfredzaam. Om eenzaamheid tegen te gaan 
zijn kinderen alleen niet voldoende. Sommige 
mensen hebben ondersteuning nodig bij 
het zoeken naar een nieuwe weg om de 
contacten en activiteiten die wegvallen te 
compenseren. Wie zal hierbij een gids voor 
hen zijn? De maatschappelijk werker, de 
psycholoog, de activiteitenbegeleider of de 
ouderenadviseur? Zijn zij voldoende toegerust 
voor deze taak, om als gids te fungeren en 
een vorm van ‘vriendschap voor gevorderden’ 
aan te bieden? De tijd zal het leren.”
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