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De 5 aller belangrijkste
waarheden die je moet weten om

te beginnen 
je eenzaamheid uit je leven te

verbannen



Ontmoeten

Fijn dat we elkaar hier ontmoeten. 

Mijn naam is Ruud Korsuize en heb het bestrijden
van eenzaamheid tot mijn levensmissie gemaakt.

Welkom bij je eerste stappen op weg om je
eenzaamheid uit je leven te verbannen.

Ruud Korsuize

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/


Eenzaamheid is te
bestrijden 

als je maar weet
hoe!

D A A R O M  H I E R B I J  D E  5
B E L A N G R I J K S T E  W A A R H E D E N

D I E  J E  M O E T  W E T E N !

M I J N  B E S T E  A D V I E Z E N  V O O R  J O U



Het ging om gebeurtenissen in mijn
leven die helaas bij velen herkenbaar
zullen zijn, niets nieuws onder de zon.  
Een kind-tijd met veel nare, onveilige
en angstige ervaringen, een pubertijd
waarin het vormen van mijn identiteit
de kop in werd gedrukt door een
aantal traumatische situaties.

Toen ik 30 jaar jong was gebeurde
er echter iets prachtigs en totaal
onverwachts. Het was achteraf een
inzicht die mijn leven na mijn 30e
levensjaar definitief vormde en nog
steeds doet. Ik begon mij, na deze
gebeurtenis, mijzelf onder de loep te
nemen, noem het maar een
telescoop. 

Waarom eenzaamheid mijn missie is?

Te veel mensen in Nederland en in
de wereld lijden op dit moment
onder hun eenzame en ongelukkige
gevoelens. Vele deskundigen,
specialisten, wetenschappers en de
overheid zijn zich hier gelukkig steeds
meer bewust van.  Ze zijn
doordrongen van het feit dat
eenzaamheid een virus geworden is
die lastig te bestrijden is.

Ik heb in mijn leven verschillende
fasen meegemaakt waarin
gevoelens van eenzaamheid mij
bijna vernietigden. Ze smeten mij
tegen de muur van het leven en
grepen mij bij de keel, om pas veel
later dan mij lief was, weer enigszins
los gelaten te worden. 

Ik ben Ruud !
ik neem je graag mee in mijn verhaal waarom

het bestrijden van eenzaamheid mijn missie is geworden .

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/
https://www.linkedin.com/company/ruud-korsuize-meer-jou-minder-eenzaam-meer-wij/about/?viewAsMember=true


Ik kreeg stapje voor stapje door
hoe mijn brein en mijn gevoel
werkte, hoe ik zelf kon kiezen
welke kijk ik had op de wereld en
de mensen om mij heen. 

Het inspireerde mij mateloos dat
ik inzichten kreeg waarbij ik zelf
kon en mocht kiezen om mijn
leven in te delen zoals ik dat
wilde.

20 jaar later, op mijn 50e werd ik
definitief voor de leeuwen
geworpen. Ik maakte de keuze
om te stoppen met de relatie
van mijn grootste liefde,
echter met een niet te overzien
gevolg van een zeer pijnlijke
periode van absolute
eenzaamheid. 

Ik werd gedreven door
zelfonderzoek, ingegeven door een
onverzadigbare nieuwsgierigheid
naar mijzelf en de gebeurtenissen
waarvan ik dacht dat ze mij
overkomen waren. 

Nu weet ik beter, maar in die fase
was het allemaal mistig en vaag. Ik
volgde vele opleidingen en
trainingen die mijn nieuwsgierigheid
en interesse wekten. 

Ik werd er wijzer van, ik kreeg
belangrijke inzichten waarom ik
deed zoals ik deed, waarom ik keek
hoe ik keek en wat ik daarbij voelde
heel normaal was, maar het
belangrijkste was dat ik handvatten
kreeg door die inzichten.

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/
https://www.linkedin.com/company/ruud-korsuize-meer-jou-minder-eenzaam-meer-wij/about/?viewAsMember=true


Ik voelde dat ik nog lang niet klaar
was met mijn leven, maar alles
stond nu "on hold" en had het voor
nu even opgegeven.

Ik wist dat ik mijn gedachten die ik
had over mijn (ongelukkige en
eenzame) leven nog steeds kon
aanpassen. Ik wist dit al langer,
maar door de heftigheid van
eenzaamheid wist ik niet meer wat ik
wist. Ik had er gewoonweg geen
verbinding meer mee. 

Ik was mijn weg kwijt. Op een
moment, een avond in januari 2020,
heb ik me afgevraagd: “Wat wil je nu
echt Ruud?” Het enige en het meest
heldere antwoord kwam als vanzelf
binnen, ik wilde gelukkig zijn, dat was
alles en vooral in verbinding zijn met
anderen en de wereld.

Eenzaamheid voelde dagelijks als
een heet scherp mes dat door mijn
boterzachte gevoel sneed. Het
sneed letterlijk mijn leven in stukken,
van ’s morgens vroeg tot aan het in
slaap vallen was dat nare pijnlijke
gevoel altijd bij en in mij.

 Mijn leven veranderde toch,
ondanks de dagelijkse pijnlijke
gevoelens van eenzaamheid en
verlatenheid.

Ik hield het vol omdat ik rotsvast
geloofde dat er aan ieder begin ook
een einde zou zitten. In de
gebeurtenis op mijn 30e was ik al
ervan overtuigd dat het leven
gevierd mocht worden, maar dat
tegenslag en verdriet daar ook bij
hoorden. 

Deze overtuiging was wat me op de
been hield.

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/
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"Ik wist wel een ding en dat was dat ik
niet langer mijn eenzaamheid aanvaarde
als een gevolg van iets, maar mijn eigen

verantwoordelijkheid en dus “mijn pakkie
aan” was om dat aan te pakken".

Ruud
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Op 15 mei 2020 werd mijn
missie werkelijkheid in deze
stroom van liefde, geloof, hoop
en verlangen geboren. 

Ik nodig je uit om inzicht en
kennis te verwerven van het
ontstaan van jouw eenzaamheid,
praktisch en stapje voor stapje
te leren om een nieuwe weg met
meer verbinding in te slaan op
weg naar 

Meer jou, minder eenzaamheid
en meer geluk en liefde in je
leven.

Om gelukkig te kunnen zijn kan ik
niets anders bedenken dan dat ik
dat alleen kan in verbinding met
anderen. 

Gezien en gehoord worden,
gespiegeld worden, lol hebben
samen of alleen en leren van de
ander, daar word ik gelukkig van. 

Ik wil mij daarom onvoorwaardelijk
verbinden met anderen, ten
diensten staan met mijn verhaal,
mijn kennis en verbonden met jou.

Het is mijn verlangen, geloof en
hoop voor jouw pad naar minder
eenzame gevoelens die mij
continue drijft om al het goede te
doen voor jou die wil weten en leren
hoe dat kan.

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/
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Mĳn belofte 
aan jou 

Het is mijn verlangen, geloof en
hoop voor jouw pad naar minder

eenzame gevoelens die mij
continue drijft om al het goede te

doen voor jou die wil weten en
leren hoe
dat kan.

Meer jou, Minder eenzaamheid,
Meer geluk en liefde in je leven.

Je bent welkom
Ik ben er voor je

Altijd.



Zoek altijd professionele hulp wanneer je nu
last hebt van depressieve gevoelens en/of
suïcidale gedachten.
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Disclaimer

BEN JE VAN JE EENZAAMHEID AF WANNEER JE DIT E BOOK HEBT GELEZEN?

DAT IS UITERAARD AFHANKELIJK VAN JE MOGELIJKHEDEN OP DIT MOMENT IN JE LEVEN,
MAAR JE HEBT WEL JE EERSTE STAPPEN GEZET OP WEG NAAR MINDER EENZAAMHEID EN
MEER L IEFDE EN GELUK IN JE LEVEN. 

IMMERS, DE REIS VAN 1000 KM BEGINT ALTIJD NOG MET DE EERSTE STAP DIE JIJ MOET
ZETTEN, DUS “JUST DO IT EN KEEP WALKING”.  



Controle over je leven wilt terug winnen zodat je
overwogen keuzes maakt die goed voor je voelen en
zijn

Energie wilt krijgen om dingen te ondernemen in je
leven met en zonder anderen.

Je leven  weer wilt voelen als zinvol, je doet er weer
toe.

JE HEBT DE BESTE KEUS GEMAAKT WANNEER JE:

Gefeliciteerd met je eerste stappen op weg naar meer geluk en liefde
en minder eenzaamheid in je leven. Ik ben trots op jou omdat je dit E-
book nu hebt gedownload. Ik weet hoe verschrikkelijk moeilijk het is om
sowieso te beslissen om een stap te zetten terwijl je je klote voelt in je
leven.

WelKom!
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Je wilt weten wat eenzaamheid is en hoe je daar
vanaf wilt komen.

Je minder stress en negativiteit in je leven wilt
ervaren

Je wilt weten hoe je doelen moet stellen die je
makkelijk kunt halen en zo stap voor stap gaat
veranderen.

Je inzichten wilt krijgen waarom je eenzaam bent

Je jezelf weer wilt leren waarderen en accepteren



LEES DEZE ADVIEZEN EERST VOORDAT JE GAAT STARTEN

Mijn 10 beste adviezen

OM BETER TE LEREN BEGRIJPEN HOE EENZAAMHEID KAN
ONTSTAAN  

De drie basisbegrippen

1ACCEPTEER JE EENZAME GEVOELENS EN LEER ZE
KENNEN.

De 1e waarheid

2 VERSTORING VAN PATRONEN EN GEWOONTEN IN JE
LEVEN ZIJN VAAK DE OORZAAK VAN HET ONTSTAAN

VAN EENZAAMHEID

De 2e waarheid

3JOUW WAARDEN ZIJN BELANGRIJK OM JE LEVEN VORM
TE GEVEN ZOALS JIJ DAT WILT!

De 3e waarheid

De Inhoud 



4JE HERSENEN VERANDEREN WANNEER JE JE LANGER
DAN 9 MAANDEN EENZAAM VOELT

De 4e waarheid

Tips
5JE KUNT ALLEEN JEZELF HELPEN, VERBONDENHEID IS JE
UITWEG

De 5e waarheid

   JOUW STAPPEN NAAR VERANDERING

Mijn cruciale stappen - tips

GratisSCHRIJF JE IN VOOR MIJN GRATIS WEBINAR OP  
DONDERDAG 15 OKTOBER 2020

VAN 20:00 - 21:30 UUR.

Gratis Webinar



ADVIES 1 
Geef jezelf alle tijd om deze waarheden tot je te nemen.
Veranderingen maken in je leven gaat nu eenmaal langzaam.
Houd er rekening mee dat als je iets wilt veranderen in je leven
dit van 1 dag tot langer dan een jaar of langer kan duren.
Niettemin, neem de eerste stap nu en blijf aan jezelf werken,
het gaat om de reis en veel minder om het doel te willen
bereiken.

ADVIES 2 
Neem jezelf niet te serieus als je een keer geen zin hebt, dat is
normaal, zeg tegen jezelf: “Morgen weer een dag”, het is oké.”

ADVIES 3 
Sta jezelf toe dat je 100 keer mag “falen” en ook weer 100 keer
opnieuw mag beginnen ( en ook 101 keer..) “Keep on Walking”03

02

01

MAAK HIER JE AANTEKENINGEN

P A G E  1

Mijn 10 beste adviezen
voordat je gaat starten
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ADVIES 4 
Maak kleine stapjes (en overwinningen) naar je doel, maak je
doel belangrijk, maar niet te groot en niet te ver weg. Beter een
100 kleine doelen die leiden naar 1 groot doel. Het is belangrijk
om successen te kunnen vieren, liefst zoveel als mogelijk en
dat lukt je eenmaal beter wanneer je bijv. iedere week een doel
hebt bereikt. Uiteindelijk leiden deze wekelijkse successen je
naar het behalen van je grote doel

ADVIES 5
Bedenk bij iedere keer dat je gaat werken aan jezelf dat je
hierdoor altijd weer gaat groeien, misschien voor je gevoel
niet direct merkbaar, maar je groeit wel.

ADVIES 6
Zeg tegen jezelf dat je aan het leren bent en dat vallen en
opstaan hierbij hoort. Met andere woorden, zeg: “Ik ben er nog
niet, maar ik kom er wel”.  Niemand heeft leren lopen in 1 dag
toch..? Nou dan.. Je komt er echt wel..

06

05

04

MAAK HIER JE AANTEKENINGEN 

W O R K B O O K  N A M E  H E R E P A G E  1

Mijn 10 beste adviezen
voordat je gaat starten
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ADVIES 7
Lees niet alleen dit E-book, maar ga ook op onderzoek uit. Kijk
op internet, lees boeken en tijdschriften die over eenzaamheid
schrijven.

ADVIES 8
Schrijf iedere dag iets op over je leerproces, dit hoeven geen
hele verhalen te zijn, al is het maar dat je er aan gewerkt hebt.
Maak er een mooi journaal van, het is jouw reis.

08

07

MAAK HIER JE AANTEKENINGEN 

W O R K B O O K  N A M E  H E R E P A G E  1

Mijn 10 beste adviezen
voordat je gaat starten
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ADVIES 9 
Deel, indien je dit kan en wil, met iemand/anderen( buren,
collega’s, familie etc. dat je deze stap hebt genomen en aan het
leren bent en vraag, als je dat durft, om support en
ondersteuning

ADVIES 10
Tot slot: alles valt en staat bij je eigen wilskracht en energie
om door te zetten, ook als het (even) lastig is. Besef dan dat
jij het net zo goed kan als ieder ander. Wees trots op jezelf.

10

09

MAAK HIER JE AANTEKENINGEN 

W O R K B O O K  N A M E  H E R E P A G E  1

Mijn 10 beste adviezen
voordat je gaat starten
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De drie
basisbegrippen

Dit zijn de drie basis begrippen die je
beter leren begrijpen hoe eenzame gevoelens

kunnen ontstaan. 

Zoals je zal lezen zijn dit elementen die
gekoppeld zijn aan jouw mogelijkheden en

omstandigheden en dus niet hoe je bent, maar
wat je wil en kan op dit moment.

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/
https://www.linkedin.com/company/ruud-korsuize-meer-jou-minder-eenzaam-meer-wij/about/?viewAsMember=true


Om te onthouden
Verbinding voelen en maken met anderen
kan vanuit opvoeding, omgeving en
omstandigheden bepaalt zijn. Het bepaalt in
grote mate je voorkeuren in  je latere leven.

Je gevoeligheid voor verbondenheid. 
Ieder van ons heeft van zijn ouders een bepaald idee meegekregen van je behoefte
aan hoe je je verbindt met anderen. Dit is hetzelfde als dat we de neiging erven van
onze ouders om een bepaald lichaamsbouw te hebben of een bepaald
intelligentieniveau. 
 
Zo kun je ook de gevoeligheid voor uitsluiting erven van je ouders. Hadden je ouders
veel vrienden en een groot netwerk, waren ze bijvoorbeeld actief in vrijwilligerswerk
of waren ze juist erg op zichzelf en hadden ze nauwelijks contacten met de buurt? 
 
Deze omstandigheden waarin jij bent opgegroeid bepalen voor een groot deel je
voorkeuren in je latere leven.  Deze voorkeuren die je hebt geërfd van je
ouders werken als thermostaat in jezelf. De thermostaat geeft een signaal (vaak is
dat een pijnlijk gevoel) af aan jou wanneer je behoefte aan verbondenheid niet
wordt bevredigd.

01Basisbegrippen 1
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Om te onthouden
Wanneer je eenzame gevoelens langer duren dan 9
maanden tot 1 jaar, dan wordt het steeds moeilijker
om daar mee om te kunnen gaan en dit te
veranderen.

Je mogelijkheid om met je emoties om te gaan.
Dit houdt in dat je in staat bent om om te kunnen gaan met de uitdaging van je
eenzaam voelen. Dit zonder helemaal uit balans te raken – niet alleen voor de
buitenwereld, maar ook echt van binnen. 
 
Als je eenzaamheid langer duurt, weet dan dat het steeds moeilijker wordt om
daar mee om te kunnen gaan. Dit zorgt ervoor dat je steeds kwetsbaarder
wordt voor stress en spanning en daardoor minder goed wordt in het
ondernemen van ontspannende en helende functies, zoals bijvoorbeeld slapen,
sporten, bankhangen, tv kijken etc.

02Basisbegrippen 2
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Om te onthouden
De wereld is hoe jij kijkt, niet hoe die werkelijk is. Jij
creert je eigen werkelijkheid. Je interpreteert je eigen
kijk op de wereld en dat is jouw waarheid. Wanneer je
je eenzaam voelt is het beeld wat jij hebt van de
werkelijkheid vaak vertoort en niet reeel.

Verwachtingen van en naar anderen. 
Je doet ervaringen op door middel van hoe jij kijkt naar de ander en de wereld om je
heen (dit heet: “perceptie”). Je interpreteert je eigen kijk op de wereld om je heen en
dat is jouw waarheid; je zegt onbewust tegen jezelf: “zo zie ik de wereld om mij heen
en dus is het zo”. Dit doe je vanzelf en voor het grootste deel dus geheel onbewust. Zo
creëer je dus zelf je werkelijkheid en dat is helemaal prima. Iedereen doet dat en
daardoor kunnen we ook zo heerlijk van mening verschillen met elkaar…
 
Als je gevoel van eenzaamheid toeslaat in je leven, wordt de manier waarop je naar
jezelf kijkt en naar anderen kijkt, sterk beïnvloed. Dit geldt ook voor de reacties die je
van anderen verwacht en dus vaak anders zijn dan je had ingeschat. 
 
Doordat je je ongelukkig en eenzaam voelt ben je dus ook veel minder goed in staat je
eigen gevoel te sturen en te beïnvloeden (reguleren). Je manier waarop je naar de
wereld kijkt en deze beleeft, is verstoord doordat je je eenzaam voelt.

03Basisbegrippen 3
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MAAK HIER JE AANTEKENINGEN
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1eDe 1e waarheid
Accepteer je eenzame gevoelens en leer ze kennen
Er zijn veel verschillende vormen van eenzaamheid. Wanneer je iets wilt veranderen
aan je eenzame gevoel dien je te weten waar het bij jou om draait. Kennis is de
moeder van verandering.Wanneer je weet waar het bij jou om gaat, weet je ook wat
je dient te veranderen in je eenzame leven.

De uitspraak; “You can't change what you don't (a)knowledge”, is een waarheid als
een koe. In het Nederlands betekent het zoiets als: ‘je kunt niets veranderen als je het
niet (h)erkent”. Dus zoek eerst uit wat er bij jou nu speelt in je leven, benoem het
hardop, schrijf het op en erken en accepteer het als een tijdelijk gegeven wat ook
weer kan veranderen. Niets is blijvend behalve de verandering toch..? Dus deze fase
is ook tijdelijk en veranderbaar. Je kunt hier doorheen komen als jij dat wilt en
hiervoor kiest.

The things that make you  different are the
things that make you beautiful. 

Don’t ever change to be more like someone
else.
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Affectieve eenzaamheid
Wanneer andere mensen je niet zoveel zeggen en dus ook niet echt mist wanneer je
alleen bent.

Sociale eenzaamheid (isolement)
Wanneer je een heel klein netwerk van vrienden of contacten hebt.

Situationele eenzaamheid
Dat je het gevoel hebt dat je opgesloten zit in je huis, dat je niet veel mogelijkheden hebt
om deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld doordat je ziek bent, werkloos bent
of dealt met armoede.

Emotionele eenzaamheid
Dat je het gevoel hebt dat het niet lukt om je gevoelens te delen, je mist een partner of
iemand waarmee je (intieme) gevoelens kunt delen. 

Chronische eenzaamheid
Dat je je al langere tijd (langer dan 1 jaar) eenzaam voelt die al jaren duurt en waarvoor
je geen oplossing kan vinden. 

 Welke soorten
eenzaamheid zijn er?
1e



1e
Genetische eenzaamheid
Dat er aanwijzingen zijn dat je genen een rol spelen bij jouw eenzaamheid. Dat kan
betekenen dat je geprogrammeerd bent om een grotere behoefte te hebben aan
contact of om je in gelijke situaties eerder eenzaam te voelen dan een ander.

Existentiële eenzaamheid
Dat je, ondanks dat je veel contacten hebt je toch je eenzaam voelt. Deze vorm van
eenzaamheid zou te maken kunnen hebben een existentiële aangelegenheid, je weet
niet hoe je zin aan je leven kunt geven (zingevingsprobleem).

Voorbijgaande eenzaamheid
Dat je je eenzaam voelt nadat er iets is gebeurt in je leven wat een verstoring heeft
veroorzaakt, bijvoorbeeld een overlijden of plotselinge relatiebreuk( 'life-event)'.

Maatschappelijke eenzaamheid
Dat je je niet echt goed verbonden voelen met de samenleving en maatschappij
waar je deel vanuit maakt. 

MAAK HIER JE AANTEKENINGEN
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 Welke soorten
eenzaamheid zijn er?



Is het bij jou helder wat je wilt en wat niet ?
Zoek dit uit voordat je verder gaat.
Is het bij jou helder waar je mee wilt beginnen
en hoe je dat gaat doen? ·     

1.Bewust worden
Bewust zijn is “the key” om iets in gang te brengen
om iets te gaan veranderen.

2.Willen
Willen is kunnen. Vraag jezelf wat je nu nog
tegenhoudt in je hoofd om nu niet te doen wat je
zou willen. 

3.Weten

4,Kunnen
Willen is kunnen, ja, maar het kan zijn dat je je nu
nog fysiek en/of psychisch beperkt voelt door iets
in je leven of in jezelf. Is dat zo? Pak dit aan en
overwin deze drempels. You can do it! 

5.Beslissen
Je weet en voelt in jezelf wanneer je een beslissing
hebt gemaakt om te gaan veranderen. Voel je het
nu, vertrouw dan daarop.·

6.Doen
Neem rigoureuze actie, zet (bijna) alles opzij en
ga voor jezelf. Stel je doel en groei er stap voor
stap naar toe.

7.Stil staan
Af en toe stil staan en kijken wat je allemaal hebt
bereikt is zeer waardevol. Leer van je “falen” ,stel je
acties bij richting je doel en “keep on walking”.
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Weet dit voordat je aan de slag gaat:
voor élke verandering een aantal

stappen nodig zijn.

Deze stappen  zie je hiernaast onder
elkaar in chronologische volgorde..

Dus eerst stap 1 dan pas de volgende :

1eHeb je een vorm herkend waarbij je
dacht, hé, dit is er bij mij aan de
hand…? 

Perfect, schrijf het op en ga onderzoek
doen op internet wat daar allemaal
over is geschreven. Accepteer dat dit
er nu aan de hand is en ga ermee aan
de slag. Je kunt heel veel informatie
vinden op diverse websites die je
verder kunnen helpen waaronder
natuurlijk de mijne 😊. 

Ben je nu al super gehypet en heb je
zin om aan de slag te gaan? Meld je
dan aan voor de 8 weekse online
training, het gaat je helpen om nieuwe
stappen te gaan maken.
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2eDe 2e waarheid

Je zit midden in een scheiding
Je hebt net de scheiding achter de rug en woont weer alleen
Je bent verhuisd naar een andere, voor jouw vreemde, stad
Je hebt een dierbare (familielid, vriend(in))verloren
Je hebt ontslag gehad.
Je bent net moeder/vader geworden.
Je bent net getrouwd.
Je bent met pensioen gegaan
Je bent door een ziekte afgesloten geraakt van je omgeving?
 ..vul zelf in..

Verandering of verstoring van patronen en gewoonten in je leven zijn vaak de
oorzaak van het ontstaan van eenzaamheid.
Ga eens zitten met jezelf en vraag je af: “Wat is er in mijn leven gebeurd wat ervoor
heeft gezorgd dat mijn leven veranderde en hoe reageerde ik daarop toen en nu?”.
Of anders gezegd welk patroon of gewoonte die ik zo gewend was is veranderd of
doorbroken? 

Voorbeelden van verstoringen van patronen:

Dit zijn allemaal verstoringen en veranderingen in je leven die ervoor hebben
gezorgd dat je weer opnieuw je leven vorm moest gaan geven. Lukt dit niet na
ongeveer 9 maanden dan ligt het eenzaamheidsmonster op de loer en zal toeslaan
wanneer jij geen passende oplossingen gaat creëren.

Het is wetenschappelijk bewezen, dat eenzaamheid
vaak ontstaat wanneer er iets in je leven gebeurt,wat

je leven overhoop gooit



NOTEER OP DE TIJDLIJN JOUW MEEST BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN DE WAARDE DIE JE ER AAN
HECHT IN HET LEVEN WAT JE NU LEIDT. STEL JEZELF DAARNA DE VRAAG: “WAT NEEM IK MEE EN WAT
LAAT IK ACHTER?” EN SCHRIJF DIT OP.

- WAARDE: 1  T/M 10 => 1 IS MINST  BELANGRIJK EN 10 IS HET MEEST  BELANGRIJK
- BOVEN DE TIJDLIJN DE GEBEURTENISSEN DIE JE MEE WILT NEMEN IN JE GROEI EN VERANDERING
- BENEDEN DE TIJDLIJN DE GEBEURTENISSEN DIE JE WILT ACHTERLATEN
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2e Doen..

Neem nu eerst genoeg tijd om een levenslijn te maken met alle
gebeurtenissen in je leven die je fijn vond en alle gebeurtenissen die je niet
fijn vond. Zit hier ook een patroon in? 



2eWat belangrijk is dat je je bewust gaat worden van de
veranderingen in je leven en van bepaalde verstoringen
van patronen waar je mee hebt moeten dealen.
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Er is je iets overkomen wat je van “je stuk” heeft gebracht en daardoor moest je opnieuw
leren om je leven te vormen en daar ook nog eens gelukkig mee te zijn. Bij veel mensen
lukt dat aardig. Door steun van hun netwerk, familie en vrienden zijn ze in staat om weer
opnieuw te kunnen gaan genieten van hun leven. Maar, bij ongeveer 40% van de
bevolking in Nederland lukt dit niet of zeer moeizaam. Ze kunnen niet weer opnieuw
nieuwe dingen gaan ondernemen in hun leven en ervaren dit als zeer pijnlijk en
verdrietig, en dat is natuurlijk ook zo. 

Vraag je dan af hoe je dat in andere, eerdere, situaties
hebt gedaan en welke ondersteuning er aanwezig was.

Heb je die nu nog? Of heb je andere zaken ingezet. Kortom, kijk naar je eerdere successen
en hoe je dat deed en probeer deze weer opnieuw in te zetten in je huidige situatie aan
eenzame gevoelens.
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3eDe 3e waarheid

Jouw waarden geven inzicht in het ‘waarom‘ van hoe je je gedraagt, je mogelijkheden en hoe je je
omgeving ziet en beleeft.
Je waarden kun je niet zien, alleen in hoe je je gedraagt. Je gedraagt je namelijk altijd naar wat jij
belangrijk vindt.
Je waarden zijn terug te zien in o.a. jouw positieve eigenschappen. 
Er is geen goed en fout als het om waarden gaat. 
Je waarden pas je aan naargelang de omgeving dit vraagt van je.
Waarden zijn heel persoonlijk en alleen van jou.
Waarden zijn niet gerelateerd aan je intelligentie of de hoogte van je IQ.
Waarden zijn gebonden aan leeftijd en fase in je leven
We zijn niet onze waarden.

Wat zijn waarden? Waarden zijn zaken in ons leven wat we belangrijk vinden. Waarden gaan dus
niet over wat je leuk en niet leuk vindt. Onderstaand een opsomming en uitleg van wat waarden
betekenen in je leven:

Het gaat er om dat je gaat inzien dat je waarden, dus wat je belangrijk vindt in je leven weer gaat
herontdekken. Doordat je je al langer eenzaam voelt zijn je waarden op de achtergrond geraakt,
maar je bent ze niet kwijt, alleen kun je er niet meer zo goed bij komen. Dat doet dat eenzame gevoel
dus met je.

Door jezelf te vragen wat je nu echt belangrijk vindt in je leven ga je weer op zoek naar die waarden
die je deden opleven. Vraag jezelf af waar je energie van zou kunnen krijgen zodat je stappen kunt
gaan zetten naar een ander leven en minder eenzaamheid. 

Zie opdracht op de volgende bladzijde 
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3e
Stel jezelf de volgende vragen: 
1. Wat is voor jou van belang in dit
leven?

2. Lees dan deze verzameling van
waarden door en kruis aan welke
waarden voor jouw belangrijk zijn.
Je kunt zo veel als mogelijk
aankruisen als je wilt. 

3. Kies vervolgens de zeven
belangrijkste uit. 

4. Welke vind je het belangrijkste;
wat is waarde nummer 1 en mis je
waarden? Voeg ze gewoon toe!

5. Wat houd je tegen om meer te
gaan leven vanuit je belangrijkste
waarde (jouw nr. 1)

Vragen



4eDe 4e waarheid
Je hersenen veranderen wanneer je je langer dan 9 maanden eenzaam voelt.
Mensen die zich al langer dan gem. 9 maanden eenzaam voelen lopen een vergroot
risico op een verandering in hun hersenen. We noemen dat deel ook wel het
ontstaan van het “het eenzame brein of bevroren brein”.

Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken geweest in heel de wereld die hebben
aangetoond dat mensen die zich langdurig eenzaam voelen de wereld om hun
heen werkelijk anders benaderen dan mensen die dat niet zijn. Dit wordt o.a.
verklaard door het ontstaan van het bevroren brein.(Noot; ik hanteer hier voortaan
het begrip: “het bevroren brein” omdat dit in mijn visie op de wereld ook de hoop en
geloof inhoudt dat het bevroren brein ook weer kan ontdooien”).

Volgens de populaire professor Dr. Erik Scherder, neuropsycholoog verbonden aan
de VU in Amsterdam veroorzaakt eenzaamheid dezelfde reactie in het brein als het
ervaren van stress. Net als bij stress, maakt het brein ook bij eenzaamheid de stof
cortisol aan, die vervolgens als een soort van (tand)plak op de receptoren van het
brein gaan ‘zitten’. 

Normaal gesproken remt de hypotanamus dit proces weer af, waardoor er niets
aan de hand is. Echter bij langdurige stress of eenzaamheid lukt dat niet meer en
raakt je systeem als het ware in de war en kan geen mogelijkheden meer vinden om
dat af te remmen. 

Je eigen remsysteem werkt dus niet meer als je je lang eenzaam voelt, je kunt dit
vergelijken met het (net iets) teveel innemen van alcohol. Mensen die dronken zijn
hebben ook vaak minder remmingen en zijn vaak net iets te heftig in hun emoties.
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4e
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen, dat het centrale zenuwstelsel een
verhoogd risico heeft te gaan ontsteken, wat dus lichamelijke pijn(discomfort) tot
gevolg heeft. Deze persoon zal dus sterkere pijnprikkels ervaren dan iemand die
hier geen last van heeft, omdat bij diegene het brein de pijnprikkels beter zal
afremmen. Er zijn mensen die als gevolg van langdurige eenzaamheid zelfs een
zachte aanraking van de huid niet kunnen verdragen.
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Het is ook bekend dat eenzaamheid
ervoor zorgt dat mensen moeilijker
gezichten en emoties op die gezichten
kunnen herkennen. Het bevroren brein is
dan al zodanig aangetast dat zelfs het
herkennen van een emotie bij een ander
erg lastig wordt. 

Gevolg is dat mensen zich niet begrepen
voelen en ook de ander minder goed
begrijpen waardoor de kans groot is dat
er nog meer isolatie en stress zal
ontstaan. Een neerwaartse spiraal is het
gevolg.



5eDe 5e waarheid
Je kunt alleen jezelf helpen, verbondenheid is je uitweg

De meest effectieve en bewezen therapie om gedrag te veranderen ben jij! Natuurlijk
een inkopper van jewelste, maar het is wel een waarheid als het gaat om je eenzame
gevoelens te lijf te kunnen gaan. In de vorige hoofdstukken kwam het al eens langs en nu
ga ik daar wat dieper op in, omdat het zo belangrijk is dat je beseft dat het leven wat je
nu leidt (of lijdt) alles te maken heeft met jouw keuzes. 

Natuurlijk ben je niet verantwoordelijk voor zaken die je overkomen zijn. Je kunt er niets
aan doen wanneer iemand onverwacht overlijdt en je daar verdriet van hebt of dat je
moet verhuizen naar een grote stad die je niet kent of simpelweg dat je met pensioen
gaat en je hele dagen en weken en maanden moet zien te gaan vullen. Nee, dat zijn de
omstandigheden waarin je leeft, het leven is niet altijd maakbaar, dat is een feit, er
overkomen je dingen en daar moet je mee dealen of je dat nu fijn vindt of niet.

Waar het hier om gaat is hoe jij omgaat met die omstandigheden. Daar heb je immers
wel alle verantwoordelijkheid en vrijheid in om dat te doen en te dragen of je dat nu wilt
of niet..

Wat kun je doen?Je kunt altijd een eerste stap gaan zetten richting verandering van je
huidige gewoonten en patronen. Nu je dit leest heb je al een eerste stap gezet door dit E-
book te gaan lezen. Als je al zover bent gekomen dat je bij de 5e waarheid bent beland,
dan ben je op de goede weg, neem dat van mij aan.

Aan de andere kant weet ik als geen ander hoe lastig het is om verder te gaan; het echt
te gaan doen en te kiezen voor jezelf. Zeker als je je al langer eenzaam voelt. Maar toch,
je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt op mijn website diverse programma’s volgen die
je stap voor stap gaan ondersteunen om van je eenzaamheid af te komen.
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http://www.ruudkorsuize.nl/
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Mijn 15 persoonlijke tips... 
15 tips

die je echt kunnen gaan helpen om nieuwe stappen naar verandering
te kunnen gaan nemen 

03

02

01

05

04

Schrijf op wat je niet meer accepteert in je leven, start met wat bovenaan staat en pak het aan. 
 

Accepteer dat je je eenzaam voelt, ik weet het, dit is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk.
Aanvaard dat dit een fase in je leven die er nu eenmaal is, maar die ook weer over kan gaan
als jij daar voor kiest.

De 1e stap van het veranderen begint met de wil om de 1e stap te gaan zetten om jezelf te
gaan veranderen; willen is kunnen! onthoud dat!

Verhoog je normen; wat wil je werkelijk gaan worden om te zijn zoals je wilt zijn?

Vraag jezelf af: Wat kan ik vandaag nog doen om een verschil te maken om mijn bestemming
of mijn doel te gaan bereiken?



08

07

06

10

09

Leer van anderen; Wie is jouw voorbeeld? Wie heeft al dat gedaan wat jij graag zou willen doen
en bereiken? Bestudeer deze persoon grondig. Zorg ervoor dat jij gaat weten wat die ander
heeft gedaan om zover te komen. Neem vervolgens deze strategie of delen daarvan over en
integreer het stap voor stap in je leven.  

Waarvan ben je echt overtuigd en ga eens na of dit ook echt waar is voor de jezelf en daarna
voor de ander. Bespreek dit eventueel en doe dit dan ook zonder oordeel en luister hoe de ander
daarover denkt. 

De meest effectieve manier om je leven te bepalen bestaat uit jezelf te dwingen om actie te
ondernemen.

Wil je begrepen worden dan dient de ander jou ook te begrijpen en dat is echt jouw taak. Wees
dus duidelijk wat je wilt en niet wilt. 

Blijf praten over dat wat je voelt; stel je eens kwetsbaar op naar een ander ondanks dat dat
betekent dat je soms ook gekwetst zal worden. 
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15 tips



13

12

11

15

14

Tot slot, spreek jezelf toe als de belangrijkste en dierbaarste persoon die je kent. Heb jezelf dus lief,
wees aardig en waardevol. Aan het constant oordelen over jezelf en negatief zijn, ga je langzaam,
maar wel heel zeker, aan kapot! Zoek zaken in je leven die je als waardevol beschouwt en koester
deze, want ze zijn van, en voor jou. 

Word proactiever. Dit betekent dat je jezelf in staat acht om dingen te ondernemen ongeacht wat
de omgeving of anderen hiervan vinden. Wanneer je reactief bent voel je je afhankelijk van wat
anderen of je omgeving doen of niet doen. Reactieve mensen geven vaak anderen de schuld van
hun problemen. 

Zorg goed voor jezelf, bouw ontspanning in in je dagelijkse bezigheden, eet gezond en doe iets
aan beweging en/of sport wekelijks; echt het helpt! 

Doe eens creatief, ga bijvoorbeeld knutselen, muziek maken, schilderen, mandala’s inkleuren, etc
etc. Het helpt je om je brein ook op andere manieren te activeren. 

Leer van de verschillen. Iedereen denkt anders en dat is prima. Het enige wat jij hoeft te doen is
jezelf de vraag stellen; ”wat kan ik hiervan leren?” 
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15 tips



"In het leven weten
veel mensen

wat ze moeten doen,
maar er zijn erg weinig
mensen die doen wat

ze weten"
B R O N :  A N T H O N Y  R O B B I N S
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J A ,  I K  M E L D  M E  A A N

Gratis webinar voor jou
Op donderdag 15 oktober van 20:00 - 21:30 uur houd ik een live
webinar over hoe je je eenzame gevoelens kunt verbannen uit je

leven. Aan het einde van het webinar kun je al je vragen stellen en is
er een mega aantrekkelijke aanbieding voor je weggelegd.

Hier kun je je aanmelden voor het
webinar op Donderdag 15 Oktober

2020 van 20:00 - 21:30 uur

https://mbinnersyste.activehosted.com/f/3


volg ons op Social media 

https://www.facebook.com/ruudkorsuize
https://twitter.com/RuudKorsuize
https://www.instagram.com/ruudkorsuize/
https://www.linkedin.com/company/ruud-korsuize-meer-jou-minder-eenzaam-meer-wij/about/?viewAsMember=true


word lid van de 
 community

BINNEN DE 100 % VEILIGE EN AFGESCHERMDE
COMMUNITY VIND JE GELIJKGESTEMDEN, BUDDY'S

EN ONDERSTEUNING...   

DEZE OPTIE KOMT BESCHIKBAAR 
PER 1 NOVEMBER 2020



MAAK HIER JE AANTEKENINGEN



MAAK HIER JE AANTEKENINGEN



MAAK HIER JE AANTEKENINGEN


