
Waarom dit onderzoek?
Meer dan de helft van de wereld-
bevolking woont in steden, en dit 
aandeel zal naar verwachting oplo-
pen tot 70% in 2050. Daarnaast is 
er wereldwijd sprake van een hoge 
ziektelast als gevolg van veelvoorko-
mende psychiatrische aandoeningen 
zoals depressie, angststoornissen, en 
verslavingen (common mental disor-
ders, CMD’s). Het verband tussen de 
stedelijke omgeving en CMD’s wekt al 
decennia interesse bij onderzoekers. 
Om dit verband beter te begrijpen, 
en nieuwe aangrijpingspunten voor 
interventies te vinden, pleiten wij als 
onderzoekers van het interdiscipli-
naire Centre for Urban Mental Health 
aan de Universiteit van Amsterdam 
voor een nieuwe benadering.

Onderzoeksvraag
Wat is de relatie tussen verstedelij-
king en CMD’s, welke stedelijke fac-
toren houden verband met CMD’s, en 
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op weg naar betere interventies

hoe kunnen we het verband tussen 
stedelijke omgeving en CMD’s het 
beste onderzoeken om tot nieuwe 
inzichten en aangrijpingspunten voor 
interventies te komen? 

Hoe werd dit onderzocht?
We onderzochten de associatie 
tussen verstedelijking en de pre-
valentie van CMD’s met recente 
data van de Verenigde Naties en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Ook 
doorzochten we de literatuur syste-
matisch naar meta-analyses over het 
verband tussen stedelijke factoren 
en CMD’s. Dit droeg bij aan het ont-
wikkelen van een nieuw conceptueel 
raamwerk voor toekomstig onder-
zoek.

Belangrijkste resultaten
We vonden een positieve associatie 
tussen verstedelijking en de preva-
lentie van CMD’s, in het bijzonder in 
landen waarin de meerderheid van de 
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Figuur 1. Conceptueel raamwerk mentale gezondheid in de stad

bevolking in steden woont. Daarnaast 
vonden we meerdere stedelijke fac-
toren die mogelijk verband houden 
met het risico op CMD’s, waaronder 
natuurlijke omgevingsfactoren (zoals 
luchtvervuiling of geluidsoverlast), 
fysieke omgevingsfactoren (zoals 
groenvoorzieningen), en sociale fac-
toren (zoals sociaal-economische 
ongelijkheid of ervaren discriminatie). 
In een interdisciplinair onderzoeks-
team ontwikkelden we een concep-
tueel raamwerk met een complexi-
teitswetenschappelijke benadering 
(figuur 1).
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Consequenties voor de 
toekomst
De notie dat factoren in een stede-
lijke omgeving geassocieerd zijn met 
CMD’s roept vragen op over de aard 
en de richting van deze associaties. 
Diverse stadsfactoren interacteren 
ook onderling en vormen zo samen 
met de stadsbewoners een ‘complex 
systeem’, een denkbeeldig web van 
variabelen en non-lineaire verban-
den waarvan het gedrag op lange 
termijn moeilijk te voorspellen is. 
Methodologie uit de complexiteitswe-
tenschap kan daarom mogelijk eraan 
bijdragen dat we CMD’s in stedelijke 
context beter begrijpen en nieuwe 
aangrijpingspunten voor stedelijk 
beleid en interventies kunnen identifi-
ceren en toetsen.
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