tekort aan openbare toiletten
vragenlijst onder 3.726 buikpatiënten en mensen met incontinentie:

82% heeft snel

Buikpatiënten/mensen
met incontinentie moeten
gemiddeld 6-10 minuten
reizen naar een openbaar
toegankelijk toilet

toegang tot een toilet
nodig vanwege een
medische aandoening

25% gaat regelmatig,

De meeste respondenten
geven echter aan
1-5 minuten te kunnen
reizen naar een openbaar
toegankelijk toilet

vaak of helemaal
niet meer de deur uit
vanwege (verwachte)
problemen met het
vinden van een toilet
Nog eens 33%
geeft aan een enkele
keer thuis te blijven
vanwege deze
problemen

58% van de respondenten
moet bij hoge nood langer
reizen naar een toilet dan
zij kunnen
Dit aandeel is het
grootst in Noord-Brabant
en Friesland, en het
kleinst in Flevoland
en Zeeland

39% is de afgelopen
6 maanden wel eens
de toegang tot een
toilet geweigerd

Meer dan een derde
(37%) zoekt regelmatig
tevergeefs naar een
toilet
Dit gebeurt met name in:

o
o
o
o
o
o

Stadshart
OV
Auto
Buitenwijk
Winkel
Fietsen/wandelen

Midden in het winkelcentrum geen openbaar toilet kunnen vinden
en dan te laat zijn voor het toilet, echt heel erg vervelend en super
minderwaardig!
Goede
voorbeelden
Samenwerking
tussen gemeente
en retail, waarbij
bestaande toiletten
opengesteld worden
voor passanten.

Lokale regelgeving
rondom het minimum
aantal openbare,
toegankelijke
toiletten

Gemeenten bouwen
en onderhouden
openbare toiletten
en stellen de
toiletten in hun eigen
gebouwen open

Crohn en Colitis
Vereniging Nederland
heeft een pas om de
medische noodzaak
van het toiletbezoek
duidelijk te maken

Ik kan helaas niet met het OV naar mijn werk. In de sprinters
en in de bus zijn geen toiletten. Het idee alleen al geeft mij een
paniekaanval.

In een bioscoop of luchthaven is het erg moeilijk om aan overige
wachtende personen duidelijk te maken dat je problemen met je
darmen hebt!

Waarom zijn openbare toiletten belangrijk?
o Een gebrek aan openbare toiletten weerhoudt mensen ervan de
deur uit te gaan, wat uiteindelijk kan leiden tot eenzaamheid
o Voldoende openbare toiletten voorkomt dat mensen
gezondheidsproblemen ontwikkelen/verergeren (door
ophouden en minder drinken) en ongelukjes
o De aanwezigheid van voldoende toiletten maakt de omgeving
(bijv. binnenstad) aantrekkelijker voor een langer verblijf

Er zijn dus meer toiletten nodig, maar ook:
meer vindbare en schonere toiletten en natuurlijk meer
toiletten die toegankelijk zijn voor mindervaliden

