
 
Omgaan met eenzaamheid en leegte in tijden van corona.  
 
Het zijn gekke tijden. Door de coronacrisis zijn we meer dan ooit teruggeworpen op onszelf. 
Afspreken met vrienden en familie, samenwerken met je collega’s of een uitstapje maken: 
Het zit er nu vrijwel niet in. En dat doet wat met ons! Gevoelens van eenzaamheid en leegte 
kunnen de kop op steken en het kan best lastig zijn om die het hoofd te bieden. Coach Milou 
van der Wolk (www.openhartigcoaching.nl) schrijft erover.  
 
 
Je leven op zijn kop.  
 
Hoe jouw situatie er ook uitziet, alleenstaand of thuis met partner en/of kinderen, één ding 
is zeker: het leven ziet er anders uit dan vier weken geleden. Werk, hobby’s en contact met 
vrienden en familie vallen óf weg óf krijgen een heel andere vorm. Als je alleen thuis woont, 
ben je in deze tijd veel meer op jezelf teruggeworpen en dat kan gevoelens van leegte of 
eenzaamheid oproepen. Met partner en/of kinderen ben je niet alleen maar kan je wel 
degelijk leegte voelen. Dit als gevolg van het gemis van jouw persoonlijke bezigheden en 
ruimte, samenwerking met collega’s of contact met vrienden en familie.  
 
 
Je rot voelen is ok!  
 
Leegte, eenzaamheid maar ook andere nare gevoelens komen dus bij iedereen voor in deze 
tijden. Want misschien lijkt het of het bij de buurvrouw altijd op rolletjes loopt en die collega 
tijdens de online meeting als vanouds opgewekt is: Niets is minder waar! Eerlijk? Iedereen 
doet maar wat! Iedereen heeft zijn ups én zijn downs. En nee, daarvoor hoef je echt niet 
vechtend voor je leven op de IC te liggen. Want nuchter als we in Nederland vaak zijn denk je 
misschien “ ik moet niet zeuren” maar ieders dagelijks leven is veranderd en dat is wennen. 
Probeer dus ook je nare gevoelens toe te laten in plaats van er tegen te vechten. Praat, huil, 
stamp, baal, schreeuw. Wat jij wilt, maar krop het vooral niet op. Wat je toelaat kan 
wegstromen en ruimte maken voor andere (fijnere) gevoelens.  
 
 
Ruimte voor reflectie.  
 
Aahhhhh… dat lucht al op toch? Naast het aantal wisselende emoties die in deze tijd de 
revue kunnen passeren, zal ook je hoofd misschien niet stil staan. Dat kan resulteren in 
piekeren maar het kan ook ruimte bieden voor reflectie. Want waar veel dagelijkse afleiding 
wegvalt en we minder doen, kan de essentie van dingen ineens veel helderder worden. 
Waar word ik écht blij van? Wat van wat er nu wegvalt, mis ik eigenlijk helemaal niet? 
Essentiële vragen waar je nu wellicht een duidelijk antwoord op krijgt. En die antwoorden 
kun je omzetten in acties, ook na de coronacrisis. Crisis is Latijn voor keerpunt en dat 
keerpunt kan zomaar het begin zijn van mooie dingen! (Krijg je ineens de ingeving om 
partner of kinderen bij het grofvuil te zetten na weken op elkaars lip? Wacht nog even, het is 
normaal dat je hier soms even niet blij van wordt. Het komt goed!  



Zoek de verbinding.  
Waar leegte ontstaat, ontstaat ook ruimte. Ruimte om de verbinding met jezelf te 
versterken. Woon je alleen en ben je normaal gewend dat anderen jouw leven invulling 
geven? Dan is dit je kans om ook te leren het leuk te hebben met jezelf. Woon je niet alleen 
dan nog zul je merken dat veel van je dagelijkse bezigheden en contacten anders vorm 
hebben gekregen en je agenda leger is. Ook dan heb je dus ruimte om meer tijd met jezelf of 
je naasten door te brengen. De crisis biedt de mogelijkheid om van doen, drukte, rennen en 
vliegen naar meer (innerlijke)rust en ‘zijn’ te bewegen. Daarnaast kun je ondanks de ‘social 
distancing’ natuurlijk ook nog steeds de verbinding zoeken met anderen. Online contact is 
niet hetzelfde als in het echt in elkaars aanwezigheid te zijn, dat is een feit. Maar ook via 
mail, telefoon of beeldbellen kun je écht contact maken. Wees eerlijk en stel je kwetsbaar op 
(we zitten immers allemaal in het zelfde schuitje) en je zult zien wat een prachtige 
verbinding er ontstaat! 


