
40%
4 OP DE 10 NEDERLANDERS 

ZIT WEL EENS MET 
PSYCHISCHE PROBLEMEN



Bijzondere bewoners

4 op de 10 Nederlanders zit wel eens met 
psychische problemen

40% 

onderzoek, 
concept & ontwerp:

in opdracht van: betrokken partners:

‘Een 
inclusieve 

samenleving in 
Burghplan’

Mensen vinden het vaak moeilijk om te praten over psychische 
problemen.  Ze schamen zich of zijn bang voor onbegrip. Het 
gevolg is dat ze er alleen voor staan. Psychische en psychiatrische 
problemen komen vaker voor dan de meeste mensen denken. Veertig 
procent van de Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven last van.  

Bij iedereen zien psychische problemen er weer anders uit. De een 
heeft er veel last van, de ander minder. Met de een blijft contact 
mogelijk, een ander wordt onbereikbaar. Sommige mensen gebruiken 
alcohol of drugs. Sommigen ervaren zelf niet dat er iets aan de hand 
is of weigeren hulp. 

Buren zijn een erg belangrijke schakel wanneer iemand hulp nodig 
heeft. Wat als je buurman door een psychische stoornis niet in staat 
is een normaal gesprek te voeren? Of andersom; wat als iemand 
psychisch kwetsbaar is en last heeft van zijn buren, maar niet weet 
hoe hij het gesprek moet aangaan?

Omdat steeds vaker bewoners mét psychische problemen  en 
bewoners zonder psychische problemen samenwonen in een 
gewone wijk, met gewone straten, lijkt het voor de hand te liggen om 
te zoeken naar methodes om dat samenwonen van die twee groepen 
beter te begeleiden. Zodat die ‘verwarde man’ geen rode score in de 
wijkstatistiek wordt, maar gewoon de buurman met behoefte aan hulp 
of aandacht.

Door middel van vier vormgegeven aanpassingen aan voorwerpen 
in de openbare ruimte, worden bewoners geïnformeerd over hun 
‘bijzondere buren’. Normale, standaardvoorwerpen die iedereen 
kent, zoals een bankje, een zebrapad en een fietsenrek. Maar dan 
zo aangepast,  waardoor ze afwijken van wat standaard is. Informatie 
bij de ontwerpen laat zien dat bijvoorbeeld 4 op de 10 Nederlanders 
wel eens met een psychisch probleem zit. Door een wijk goed te 
informeren over hun ‘bijzondere buren’, kan een gesprek hierover op 
gang komen.
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U kunt het beste 
contact opnemen 
met uw huisarts.

Waar kan ik terecht als 
ik hulp nodig heb?

Waar kan ik het melden 
als ik vermoed dat mijn 
buur hulp nodig heeft?

“Als je weet waarom 
en wanneer een 
buurvrouw een 
beetje raar doet, 

kijk je 
waarschijnlijk 

meer naar 
haar om.”

U kunt een opmerking 
plaatsen in de 

‘Woonoverlast’ app. Er 
wordt dan passende hulp 

gezocht voor u of uw buur. 


