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Samenvatting

Achtergrond
We hebben onderzocht of het aantal meldingen van inciden-
ten zoals vanwege agressie of onverklaarde afwezigheid is 
veranderd met het ingaan van ingrijpende maatregelen tegen 
verspreiding van SARS-CoV-2, zoals de “nee tenzij…”regeling 
voor bezoek, het stilleggen van dagactiviteiten, en de algehele 
“intelligente lockdown”  
vanaf half maart tot en met juni. Eerst keken we naar trends in 
het totaal aantal meldingen, vervolgens apart naar agressie  
en onverklaarde afwezigheid en als contrast naar fouten  
met medicatie.

Methoden
Zorgorganisatie ‘s Heeren Loo stelde de weektotalen beschik-
baar van incidentmeldingen in de afgelopen 4 jaar tot 25 juni. 
Tijdserie analyses hielden rekening met seizoensinvloeden en 
trends om na te gaan hoe de COVID-19 periode afweek.

Resultaten
Per half maart bleken aantallen gemelde incidenten plots te 
zijn gedaald. Vervolgens namen vanaf dat verlaagde niveau 
de wekelijkse aantallen toe. Deze stijging was het duidelijkste 
bij incidenten bij agressie en minder bij onverklaarde afwezig-
heid. Incidenten met medicatie bleven stabiel op het relatief 
lage niveau ten opzichte van de pre-corona periode. 

Conclusie
Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de 
pandemie heeft gedaan met cliënten en zorgprofessionals. 
De toename in incidenten en mogelijke afname van medi-
catiefouten kan mee worden genomen in de lessen uit de 
afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog komen 
gaat. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners, 
naasten, zorgprofessionals en bestuurders te betrekken in de 
duiding van deze cijfers.
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Impact tijdens de beginfase van COVID-19 in  
langdurige zorg voor mensen met verstandelijke 
beperkingen: Onderbroken tijdserie analyse van  
incidentmeldingen
De eerste fase van de Nederlandse respons op de COVID-19 
pandemie is vanaf 15 maart tot eind juni gekenmerkt door 
ingrijpende veranderingen in het dagelijkse leven van de 
algemene bevolking en van mensen met beperkingen in het 
bijzonder. Zorgorganisaties in de langdurige zorg voor men-
sen met verstandelijke beperkingen zagen zich genoodzaakt 
om in korte tijd maatregelen te nemen om verdere versprei-
ding van het coronavirus in te dammen en continuïteit van 
dagelijkse zorg te waarborgen. Dit trof de ongeveer 70.000 
bewoners met een verstandelijke beperking direct en leidde 
tot vragen over de gevolgen voor bewoners en de conse-
quenties daarvan voor de effectiviteit van de maatregelen.

De analyse van zorggegevens kan een bijdrage leveren aan 
inzicht in de wijze waarop zorgorganisaties zich aanpassen 
aan externe ontwikkelingen, zolang rekening wordt 
gehouden met de mogelijke beperkingen en onzekerheden 
van deze gegevens.1 Zorggegevens kunnen het beste worden 
beschouwd als sporen van wat zich in werkelijkheid heeft 
afgespeeld. Statistische analyses van dergelijke gegevens 
kunnen helpen bij het reconstrueren van de gebeurtenissen, 
het reflecteren op het handelen van betrokken partijen 
en het gezamenlijk trekken van lessen voor de toekomst. 
Voor weinig voorkomende gebeurtenissen of verschijnselen 
-zogeheten incidenten- zijn analyses van gegevens die de 
zorg zelf verzamelt meer geschikt dan het door onderzoekers 
bevragen van grote aantallen mensen gedurende een lange 
periode. Zorggegevens kunnen alleen openbaar worden 
gemaakt als deze volstrekt anoniem zijn. Meta-data, zoals 
aantallen meldingen over bepaalde periodes, voldoen daar 
doorgaans aan.2,3 Analyse van tijdreeksen in de aantallen 
die zorgorganisaties bijhouden van gebeurtenissen in het 
zorgproces kan daarom op een laagdrempelige en relatief 
snelle manier bijdragen aan inzicht en sturing.

De langdurige zorg registreert reeds gegevens met het 
doel om wenselijke of onwenselijke trends op te sporen. 
Hiertoe behoren meldingen van incidenten met betrekking 
tot de veiligheid van bewoners en zorgprofessionals. 
Deze incidenten kunnen te maken hebben met agressie 
tussen cliënten of van cliënten richting zorgprofessionals, 
onverklaarde afwezigheid of vermissing, brandstichting, 
pogingen tot zelfdoding en fouten met medicatie. Hoewel 
meldingen van incidenten niet rechtstreeks vertaald 
kunnen worden naar probleemgedrag, houden meldingen 
van incidenten met agressie wel verband met klinisch 
gediagnosticeerde problematiek.4 Ook kunnen dergelijke 
gegevens dienen voor planning en veiligheidsbeleid van 
instellingen.5 

In de context van een pandemie zijn met name incidenten 
rondom agressie en onverklaarde afwezigheid van belang. 

Dergelijke incidenten kunnen namelijk bijdragen aan infec-
tierisico’s. Agressie en tegenmaatregelen gaan veelal gepaard 
met contact (bij fysieke agressie en geweld) en productie van 
druppels met lichaamsvocht (bij verbaal geweld). Onver-
klaarde afwezigheid bemoeilijkt het inperken en traceren van 
sociale contacten. Dergelijke incidenten kunnen daarmee 
zorgen voor extra ongerustheid en angst bij medebewoners 
en zorgprofessionals. Omgekeerd kan het verminderen van 
agressie en onverklaarde afwezigheid een bijdrage leveren 
aan de effectiviteit van de controlemaatregelen.

Daarnaast hebben agressie en onverklaarde afwezigheid 
mogelijke signaalwaarde voor de impact die de corona-
maatregelen hebben op bewoners. Immers, agressief 
probleemgedrag heeft veelal als functie om zich te verzetten 
tegen als onprettig ervaren regels, routines en relaties met 
anderen.6 Ook kan dergelijk probleemgedrag worden 
begrepen uit frustratie van psychische basisbehoeften aan 
autonomie, competentie en verbondenheid.7 Onverklaarde 
afwezigheid kan mogelijk duiden op frustratie van de 
behoefte aan verbondenheid met vrienden of andere 
dierbare personen. 

Het komt voor als plausibel dat het invoeren van ingrijpende 
maatregelen, zoals het beperken van bezoek, stopzetten 
van dagbesteding en verminderen van bewegingsvrijheid, 
het risico op incidenten vergroot. Niettemin dient 
de mogelijkheid niet uitgesloten te worden dat deze 
maatregelen in sommige situaties ook tot positieve effecten 
kunnen leiden. Het opschorten van dagelijkse verplichtingen 
als werk, onderwijs of dagbesteding kan immers ruimte 
geven aan activiteiten die bewoners liever doen, waardoor 
de maatregelen juist de behoefte aan autonomie kunnen 
bevredigen. De beperkingen van bezoek, behandelingen 
en andere activiteiten maken dat bewoners minder vaak 
geconfronteerd worden met onbekende bezoekers. Minder 
onbekende gezichten in woningen kan bijdragen aan rust en 
geborgenheid. Het instellen van strikte en duidelijke regels 
die voor iedereen gelden kan bijdragen aan duidelijkheid 
en structuur, waardoor het voor bewoners en begeleiders 
makkelijker is om regels en afspraken te hanteren. Tenslotte 
kenmerkte de eerste COVID-19 fase zich door een duidelijke 
aanpak tegen een gemeenschappelijke dreiging, hetgeen de 
neiging tot prosociale gedragingen kan aanwakkeren.8

De vraag in dit onderzoek was of het ingaan van ingrijpende 
coronamaatregelen vanaf half maart tot en met juni gepaard 
ging met verandering in het aantal gemelde incidenten ten 
opzichte van de voorafgaande periode. Hierbij toetsen we 
zowel verandering in het niveau van aantallen incidenten 
als in de richting waarin deze aantallen veranderden (trend). 
Naast de totalen keken we specifiek naar incidenten met 
agressie of onverklaarde afwezigheid. Bij wijze van contrast 
onderzochten we verandering in meldingen van medica-
tiefouten, vanuit de veronderstelling dat deze aantallen 
niet onderhevig zijn aan gedragseffecten op cliënten maar 
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mogelijk wel zicht geven op eventuele veranderingen in de 
mate waarin incidenten worden gemeld.

Methoden

Onderzoeksontwerp
Het onderzoeksontwerp is een quasi-experimentele onder-
broken tijdserie, gebaseerd op wekelijkse aantallen gerap-
porteerde incidenten voor de totale zorgorganisatie van 5 
september 2016 tot 25 juni 2020. Deze periode werd opge-
deeld in een pre-covid-19 baseline fase gevolgd door de co-
vid-19 beginfase van 15 maart 2020. Op deze dag kondigde 
de overheid de strategie aan van maximale controle over de 
verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. Vanaf dat moment 
schaalden organisaties voor langdurige zorg het aanbod van 
dagactiviteiten, behandeling en specialistische ondersteuning 
af, voerden opnamestops in en schortten de mogelijkheid 
op om bezoek te ontvangen op de woonzorglocaties of om 
vanuit de woonzorglocaties op bezoek te gaan buiten de in-
stelling. Daarmee traden vanaf 15 maart regels en schema's 
in werking die het dagelijks leven van cliënten die woonden 
bij de zorgorganisaties ingrijpend veranderde.

Populatie en setting
Meta-data van de wekelijkse aantallen incidenten werden 
beschikbaar gesteld door 's Heeren Loo, die zorggegevens 
beheert in een ClientenDataBank. Hoewel het totaal aantal 
cliënten van ‘s Heeren Loo steeg van 10.877 in 2016 tot 
14.207 eind juni 2020, bleef het aantal cliënten met de 
indicatie verblijf constant op 6.300. Nagenoeg alle mel-
dingen van incidenten gaan over deze laatste groep. Het 
onderzoeksprotocol is goedgekeurd voor de ethische beoor-
delingscommissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewe-
gingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam (protocol 
#VCWE-2020-128).

Incidentmeldingen
 De registraties omvatten naast werkelijk plaatsgevonden 
incidenten ook bijna-incidenten waarbij door ingrijpen werd 
voorkomen dat het incident plaatsvond. Hierna duiden we 
beide vormen kortheidshalve aan als ‘incidenten’. Cliënten 
kunnen betrokken zijn bij meerdere incidenten tijdens een 
week. Daarom kunnen de aantallen incidenten niet direct 
gerelateerd worden aan het aantal cliënten. Onder agressie 
vallen verbale en fysieke vormen van agressie tussen cliënten 
of van cliënten naar medewerkers, soms gepaard gaande 
met seksueel grensoverschrijdend gedrag of ernstig geweld. 
Onder onverklaarde afwezigheid vallen vermissingen en 
weglopen. Vanaf juli 2019 stapte de organisatie over op een 
nieuw online formulier voor het melden van incidenten, met 
overeenkomstige typen incidenten. De datamanager van de 
ClientenDataBank berekende weektotalen en stelde deze 
anonieme data beschikbaar voor het onderzoek.

Statistische analyse
Na het opschonen van de data en correctie voor trends werd 
getoetst op seizoenale variatie.9 Indien significant, trokken 
we deze seizoenale variatie af van de ruwe waarden. Het 
effect van de overgang van de pre-covid-19 periode naar de 
covid-19 periode werd getoetst aan de hand van de stappen 
beschreven door Bernal en anderen.10 Om de robuustheid 
van de resultaten te toetsen voerden we sensitiviteitsanalyses 
door de analyses te herhalen met mogelijke niet-lineaire 
trends en te toetsen met de robuuste Theil-Sen methode.11 
Deze sensitiviteitsanalyses zijn terug te lezen in het 
engelstalige artikel.12 Effecten voor totale incidenten en 
medicatiefouten waren significant bij p < 0,05 en voor de 
subcategorieën van agressie en onverklaarde afwezigheid bij 
p < 0,025. Alle analyses vonden plaats met R versie 3.6.2. 
Code en data zijn te vinden op https://osf.io/f9mpd/.

Resultaten

De onderzoeksperiode omvatte N = 199 weken, met 
gemiddeld 1051 incidentmeldingen per week (SD = 78.8). 
Figuur 1 laat deze aantallen zien. Omdat sprake was van 
seizoenale variatie, zijn analyses gedaan met de gecorrigeerde 
cijfers. Inspectie van de gegevens leverde geen effect op 
van de overgang naar het nieuwe systeem voor melden 
van incidenten. Daarom is daarvoor ook niet gecorrigeerd. 
Poisson regressieanalyse van meldingen per week over de 
twee fasen toonde een significante verlaging van het niveau 
van meldingen met het ingaan van de COVID-19 fase (b = 
−0,16; SE = 0,034; t = −4,66; P < 0,001). Figuur 1 laat zien 
dat na de stabiele aantallen in de pre-COVID-19 fase (b = 
−0,00007; SE = 0,00008; t = −0,97; P = 0,33), de COVID-19 
fase een significant hogere toename per week laat zien (b = 
0,012; SE = 0,0038; t = 3,25; P = 0,001). Vooralsnog bleef 
het totaal aantal meldingen wel binnen de bandbreedte van 
aantallen die ook voorkwamen in de voorafgaande jaren.

Figuur 2 laat de veranderingen zien voor meldingen van 
agressie, onverklaarde afwezigheid en medicatiefouten. 
De COVID-19 fase begon voor al deze typen incidenten op 
een lager niveau dan de pre-COVID-19 fase (agressie: (b 
= −0,099; SE = 0,037; t = −2,67; P = 0,008; onverklaarde 
afwezigheid: b = −0,50; SE = 0,19; t = −2,68; P = 0,008; 
medicatiefouten: b = −0,26; SE = 0,064; t = −4,09; P < 
0,001). Meldingen van agressie (ongeveer tweederde van 
het totaal) namen vervolgens toe (b = 0,019; SE = 0,0041; 
t = 4,60; P < 0,001) ten opzichte van de pre-COVID-19 
trend waarin deze licht aan het dalen waren (b = −0,00026; 
SE = 0,00009; t = −3,06; P = 0,003). Voor onverklaarde 
afwezigheid was de verandering in trend van pre-COVID-19 
naar de COVID-19 fase stijging onduidelijk (b = 0,04; SE 
= 0,020; t = 2,02; P = 0,045; niet statistisch significant na 
correctie voor meervoudig testen). De incidenten rondom 
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Figuur 1. Totaal aantal meldingen van incidenten en de voor seizoenseffecten gecorrigeerde lijnen voor toe- of afname tijdens de  
pre-COVID-19  en COVID-19  fasen. De blauwe lijn geeft de trend weer gebaseerd op poisson regressie voor de twee periodes. 

Figuur 2. Aantal meldingen van incidenten met agressie (panel a), onverklaarde afwezigheid (panel b) en medicatiefouten (panel c) en de voor 
seizoenseffecten gecorrigeerde lijnen voor toe- of afname tijdens de pre-COVID-19  en COVID-19  fasen.
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medicatiefouten bleven stabiel op het relatief lage niveau ten 
opzichte van de pre-COVID-19 periode (b = 0,0005; SE = 
0,0071; t = 0,07; P = 0,94).

Discussie

De drastische maatregelen die genomen werden tegen 
COVID-19 zijn gepaard gegaan met veranderingen in 
aantallen gemelde incidenten (inclusief bijna-incidenten) 
met cliënten met verstandelijke beperkingen. Onmiddellijk 
bij het ingaan van de maatregelen lagen de aantallen op 
een verlaagd niveau, om vervolgens te beginnen aan een 
toename. Bij incidenten met agressie was deze stijging 
duidelijker dan bij incidenten met onverklaarde afwezigheid. 
Een belangrijke kanttekening was dat ook meldingen  
van medicatiefouten afnamen en op een stabiel laag  
niveau bleven.

De daling gevolgd door toename incidenten geeft aanleiding 
tot vervolgvragen. Zo zijn binnen zorginstellingen de 
maatregelen in juni geleidelijk versoepeld. Gaan we dat ook 
terugzien in een afvlakking of daling van incidenten, of zette 
de stijging door? Deze vragen kunnen relatief gemakkelijk 
in een herhaling van het onderzoek op een later moment 
worden beantwoord. Voor het beantwoorden van meer 
verdiepende vragen zoals verklaringen voor de daling in 
incidenten met medicatie en verschillen in impact op basis 
van kenmerken van bewoners en van hun situatie zal echter 
een grotere onderzoeksinspanning nodig zijn.

De ruwe aantallen incidenten tegen het einde van de initiële 
response fase op COVID-19 waren niet uitzonderlijk hoog. 
Wel is het belangrijk om in de gaten te houden of het aantal 
incidenten met agressie verder stijgt naar aantallen die 
uitstijgen boven eerdere maxima en bij welke groepen of in 
welke situaties dit vooral gebeurt. Misschien zijn er groepen 
bewoners die veel last hebben gehad van de maatregelen 

en andere bewoners die juist baat hebben gehad bij de 
duidelijke regels en relatieve rust. Ook is het belangrijk om na 
te gaan of de stijging van werkelijke incidenten nog groter 
is maar dat niet alle incidenten ook zijn gemeld doordat 
zorgprofessionals in deze periode toch al te maken hadden 
met verhoogde werkdruk. Dat zou kunnen betekenen dat 
de waargenomen daling van incidentmeldingen aan het 
begin van de COVID-19 periode vooral optisch is en dat 
de waargenomen stijging van incidenten mogelijk nog 
een onderschatting is. De mogelijkheid dient echter ook 
niet te worden uitgesloten dat de daling in incidenten met 
medicatie reëel is en behoort tot de onverwachte positieve 
neveneffecten. Het kan immers dat de toegenomen aandacht 
voor hygiëne, gezondheid, regelmaat en routines bijdraagt 
aan medicatieveiligheid.

Deze cijfers lichten een tipje van de sluier op over wat de 
response op COVID-19 heeft gevraagd van cliënten en 
zorgprofessionals en waar ook naasten zich zorgen over 
kunnen maken. De toename in incidenten sinds het begin 
van de initiële fase kan mee worden genomen in de lessen 
uit de afgelopen periode en de voorbereiding op wat nog 
komt. Het is belangrijk om ervaringsdeskundige bewoners en 
naasten, begeleiders, gedragswetenschappers en bestuurders 
te betrekken in de duiding van deze cijfers.1 Onderzoek 
waarin op kwalitatieve wijze de ervaringen van cliënten, 
naasten en zorgprofessionals zijn opgetekend kan daar ook 
aan bijdragen, aangezien kwalitatieve studies bij verschillende 
stakeholders mogelijke verklaringen kunnen bieden voor de 
gevonden resultaten.13-15 Cijfers van een bepaalde instelling 
kunnen ook niet zonder meer toegepast worden op andere 
instellingen. Wel laat het onderzoek zien dat trendanalyse 
van aantallen gemelde incidenten een relatief laagdrempelige 
manier is om de impact van wat COVID-19 met zich 
meebrengt in beeld te krijgen. 

COVID-19 vormt een grote dreiging voor bewoners van 
instellingen voor ouderenzorg en mensen met beperkingen, 

Figuur 2. - vervolg.
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met internationale schattingen dat deze populatie een 
aandeel heeft gehad in de helft van het totaal aantal mensen 
dat aan de ziekte is overleden.16 De cijfers in het onderzoek 
geven een, weliswaar beperkte, weerspiegeling van wat 
bewoners, naasten en zorgprofessionals hierdoor hebben 
moeten doorstaan. Een eerste les is dat bij ingrepen op een 
dergelijke grote schaal als bij COVID-19, effecten op gedrag 
op de korte termijn tegenstrijdig kunnen zijn aan effecten 
op de middellange termijn. In het geval van agressie geeft 
dit gelegenheid om te anticiperen op een toename. Een 
tweede les is dat effecten ook kunnen optreden waar dat 
niet wordt verwacht, zoals in de daling van meldingen van 
medicatiefouten. Door dit verder uit te zoeken ontstaan 
mogelijk waardevolle nieuwe inzichten om de zorg verder  
te verbeteren. 
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