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SAMENVATTING

Dit doctoraatsonderzoek levert een bijdrage aan de huidige debatten en
vooroordelen over eenzaamheid bij ouderen, door middel van een
levensloopperspectief. Vier verschillende studies werden uitgevoerd om
tegemoet te komen aan bestaande onderzoeksleemtes over eenzaamheid bij
ouderen. Gebruikmakend van verschillende methodologieën, met zowel survey
data als kwalitatieve data waaronder levensverhalen, houdt dit doctoraat een
pleidooi voor levenslange preventie van en aandacht voor eenzaamheid.
De bevindingen tonen onder meer aan dat eenzaamheid niet enkel op latere
leeftijd voorkomt, maar voor sommige oudere volwassenen al in de kindertijd,
jeugd of volwassenheid vorm krijgt. Vervolgens kunnen eerdere
levensgebeurtenissen, reeds vanuit de kindertijd, nog steeds van invloed zijn op
huidige eenzaamheidsgevoelens bij ouderen. Daarnaast toont dit doctoraat ook
aan dat eenzaamheidsgevoelens doorheen het leven gereduceerd kunnen
worden. Tot slot opent dit doctoraat de discussie om eenzaamheid niet louter als
iets negatiefs te bekijken.

CURRICULUM VITAE

Lise Switsers behaalde haar master Agogische Wetenschappen aan de Vrije
Universiteit Brussel in 2016. Daarna werkte zij als stafmedewerker ouderenbeleid
binnen VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten). In 2017 startte zij, met
de steun van het FWO, haar doctoraat binnen de onderzoeksgroep Belgian
Ageing Studies. Als lid van deze onderzoeksgroep was zij betrokken bij
verschillende onderzoeksprojecten, zoals onder meer het D-SCOPE (Detection,
Supoort, Care for Older people Prevention and Empowerment)
onderzoeksproject en het Europese SEE ME project (over zingeving bij
ouderen). De voorbije jaren werd haar werk gepubliceerd in wetenschappelijke
tijdschriften waaronder, International Psychogeriatrics, Ageing International,
Kwalon en nam zij deel aan verschillende internationale conferenties.

