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Redactioneel

Van de redactie
Academische Werkplaatsen  
Verstandelijke Beperkingen: 
In verbinding 
Petri Embregts. 

Voor u ligt een nieuwe uitgave van het  
Tijdschrift voor Artsen Verstandelijk  
Gehandicapten (TAVG). Dit keer een 
themanummer samengesteld onder het  
gastredacteurschap van en met bijdragen van 
de Associatie van Academische Werkplaatsen  
Verstandelijke Beperkingen. In deze introductie 
ga ik nader in op wat deze Associatie is, 
wat een Academische werkplaats is en 
op welke domeinen zij onderzoek doen. 
In dit themanummer maakt u ook kennis 
met verschillende onderzoeken die binnen 
de Academische Werkplaatsen worden 
uitgevoerd. 

Er is toenemende aandacht voor het ontwikkelen, delen 
en toepassen van kennis om de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning en de kwaliteit van leven van mensen 
met een verstandelijke beperking te optimaliseren.1 
We kunnen daarbij drie perspectieven onderscheiden: 
naast wetenschappelijke inzichten, is het ook belangrijk 
om ervaringskennis van mensen met een verstandelijke 
beperking en hun naasten te achterhalen evenals 
de professionele kennis van zorgprofessionals. Een 
professionele zorgsector kan niet zonder een goed 
georganiseerde kennisinfrastructuur, waar deze 
drie verschillende kennisbronnen (ervaringskennis, 
professionele kennis en wetenschappelijke kennis) allen 
een rol spelen;2 de integratie van kennisbronnen wordt 
aangeduid met de term evidence-based practice.3,4 
Vanuit het besef dat een goed georganiseerde 
kennisinfrastructuur noodzakelijk is, gaf het ministerie 
van VWS in 2017 opdracht aan ZonMw om het 
programma ‘Kennisinfrastructuur Langdurige zorg’ 
te ontwikkelen. Dit programma vormde de basis voor 
structurele financiering en ondersteuning van bestaande 
Academische Werkplaatsen in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Academische Werkplaatsen 
kunnen op deze wijze structureel vraagstukken uit de 
praktijk ondersteunen, het door de praktijk geïnspireerde 
wetenschappelijke onderzoek verder uitbouwen en 
bijdragen aan de professionalisering van de zorgpraktijk.

Petri Embregts.
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Wat is een Academische Werkplaats?  
Een Academische Werkplaats kan omschreven worden 
als een (kennis)infrastructuur waarin praktijk, onderzoek, 
beleid en opleidingen samenwerken.2,5 De samenwerking 
tussen onderzoek en praktijk in deze sector bestaat al 
lang: al vanaf 2009 werken verschillende zorgorganisaties 
binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking en universiteiten structureel samen rondom 
kennisontwikkeling en kennisdeling. Veelal was deze 
samenwerking lokaal. In de eerste jaren ging het 
daarbij vooral om het samenbrengen van professionele 
kennis en wetenschappelijke kennis. Landelijk kreeg de 
samenwerking in 2014 een belangrijke impuls in het 
traject “Krachten Bundelen”. Hoogleraren uit de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking hebben in dat 
traject samen met de landelijke branchevereniging VGN 
en in afstemming met professionals en mensen met een 
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verstandelijke beperking en hun naasten zelf voorstellen 
gedaan voor kennisontwikkeling binnen de sector op 
de thema’s gedrag, participatie en gezondheid. Op deze 
manier werd beoogd de ongelijkheid in welbevinden 
en gezondheid tussen mensen met en zonder een 
verstandelijke beperking te verminderen. Maar ook om 
voorzieningen en methodieken bruikbaarder en effectiever 
te maken door deze af te stemmen op de persoonlijke 
situatie van mensen met een verstandelijke beperking zelf 
en hun naasten, en om daarmee eveneens de toerusting 
van professionals te verbeteren. Met het actief bevragen 
en betrekken van mensen met een verstandelijke 
beperking zelf heeft ook de kennisbron ervaringskennis 
een belangrijke plaats gekregen. 

De vervolgactie op de landelijke kennisagenda ‘Krachten 
bundelen’ was het Nationaal Programma ‘Gewoon 
Bijzonder’. Het programma ‘Gewoon Bijzonder’ was en 
is nog steeds gericht op de ontwikkeling, verspreiding en 
toepassing van kennis om zorg en ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige 
beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. 
Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) 
beperking met grotere zelfstandigheid en meer 
zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. 
Binnen netwerken gaan wetenschappers, professionals 
in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers 
van) mensen met een (verstandelijke) beperking en 
andere betrokkenen samen aan de slag op een relevant 
onderzoeksthema. Een belangrijke voorwaarde voor het 
verkrijgen van een subsidie binnen dit programma is dat 
samengewerkt dient te worden met co-onderzoekers. 

Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg
In navolging op deze ontwikkelingen heeft het ministerie 
van VWS in 2017 opdracht gegeven aan ZonMw om 
eveneens het programma Kennisinfrastructuur Langdurige 
Zorg te ontwikkelen. Onderdeel van dit programma is de 
structurele financiering die Academische Werkplaatsen 
Verstandelijke Beperkingen – na een aanloop in 2019 – 
sinds 2020 ontvangen. Hierdoor kunnen de Academische 
Werkplaatsen, die als goed functionerende onderdelen 
in de kennisinfrastructuur voor de sector worden gezien, 
zich door ontwikkelen en versterken. We doen dat vanuit 
gezamenlijkheid en vormen vanaf 2018 een landelijke 
Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke 
Beperkingen (https://www.academischewerkplaatsen-
vb.nl/). Ook andere kennisnetwerken en net gestarte 
Academische Werkplaatsen hebben zich aangesloten bij 
deze Associatie, die op dit moment uit acht Academische 
Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken bestaat: 
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 
beperking (Tranzo, Tilburg University), Academische 
Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU (Vrije Universiteit 
Amsterdam), Academische Werkplaats Sterker op Eigen 

Benen (Radboud Universiteit Nijmegen), Academische 
Werkplaats GOUD (Erasmus UMC), Academische 
Werkplaats Bartiméus-VU (Vrije Universiteit Amsterdam), 
Academische Werkplaats EMB (Rijkuniversiteit 
Groningen), Landelijk Kenniscentrum LVB en Stichting 
Ben Sajet Centrum. De Academische Werkplaatsen 
verschillen onderling in structuur en werkwijze, maar 
streven allen naar de verbinding tussen en benutting 
van de drie bronnen van kennis: wetenschappelijke 
kennis, professionele kennis en ervaringskennis. Onze 
gezamenlijke ambitie is bij te dragen aan de kwaliteit 
van zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking en het versterken van hun positie 
in de samenleving. Het doel van de Associatie is om tot 
een betere coördinatie te komen rondom onderzoek 
voor mensen met een verstandelijke beperking en om 
meer samen te werken op het gebied van bundeling en 
verspreiding van ontwikkelde kennis. Daarnaast is er door 
de oprichting van de Associatie één aanspreekpunt voor 
ministeries en overheden die onderzoeksbeleid maken en 
uitvoeren voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Tot slot is het doel van de Associatie om ontmoeting, 
uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers 
van de aangesloten partners te stimuleren. Begin 2021 
is de intentieverklaring omgezet naar een formele 
samenwerkingsovereenkomst en naast samenwerking 
binnen Associatie hebben we ook het initiatief genomen 
met andere partijen rondom kennisprocessen nader 
af te stemmen in de zgn. Kenniscoalitie Verstandelijke 
Beperkingen.

Juist die reeds goede en stevige kennisinfrastructuur 
en de verbondenheid met de praktijk, maakte dat we 
vorig jaar, vanaf het begin van de Covid-19 pandemie 
in maart 2020 vanuit de Associatie snel en flexibel 
hebben kunnen anticiperen op de behoeften van de 
zorgpraktijk.6 De Associatie heeft een bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis om 
samen met de zorgpraktijk deze intensieve periode het 
hoofd te kunnen bieden. Daarmee hebben we ons als 
gezamenlijke Academische Werkplaatsen ingezet om 
mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten, 
zorgprofessionals en zorgorganisaties zoveel als mogelijk 
te ondersteunen. Er zijn tientallen vragen van crisisteams 
en zorgorganisaties beantwoord doordat onderzoekers 
vanuit de verschillende Academische Werkplaatsen 
op zoek zijn gegaan naar wetenschappelijke kennis 
en wetenschappelijk onderbouwde producten. Alle 
antwoorden zijn beschikbaar gekomen in drie versies: een 
wetenschappelijke versie, een versie voor zorgprofessionals 
en een makkelijk lezen versie voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De gestelde vragen en 
geformuleerde antwoorden zijn te vinden op de Covid-19 
pagina van de website van de Associatie (https://www.
academischewerkplaatsen-vb.nl/kennisvragen-Covid-19/). 
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Het vormde voor zorgorganisaties en crisisteams een 
belangrijke en waardevolle aanvulling op de richtlijnen van 
overheid, RIVM en GGD.6 De Academische Werkplaatsen 
hebben daarnaast ook input geleverd ten behoeve van  
het landelijk beleid en richtlijnen tijdens de pandemie, 
door op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten 
adviezen te verstrekken en aandacht te vragen voor de 
positie van mensen met een verstandelijke beperking in  
de samenleving. 

Hoewel de pandemie een grote impact heeft gehad 
op de samenleving in algemene zin en op mensen met 
een verstandelijke beperking in het bijzonder, heeft 
de afgelopen periode ons ook waardevolle inzichten 
gegeven. We hebben geleerd wat de meerwaarde is van 
een goede kennisinfrastructuur om juist in tijden van crisis 
en grote veranderingen snel te kunnen schakelen.  

We hebben ook daadwerkelijk kunnen ervaren hoe 
belangrijk het is om samen te werken en de noodzaak de 
drie bronnen van kennis (ervaringskennis van mensen met 
een verstandelijke beperking en hun naasten, de kennis 
van zorgprofessionals én de kennis van wetenschappers) 
te benutten.6 De jarenlange ervaring en investering in 
onderlinge samenwerking maakte dat wetenschap, 
zorgpraktijk en ervaringskennis elkaar tijdens de pandemie 
snel konden vinden en aanvullen. Het zijn drie krachtige 
kennisbronnen die elkaar aanvullen en versterken, die 
ons gefundeerd richting geven. Nu en voor de toekomst; 
dat nemen we graag mee in de verdere ontwikkeling 
van de Academische Werkplaatsen en de Associatie van 
Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

In lijn met deze inleiding staan er in dit TAVG-themanummer twee onderwerpen centraal: Covid-19 en het belang 
van ervaringskennis als kennisbron naast professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Twee artikelen gaan 
specifiek in op de ervaringskennis van mensen met een verstandelijk beperking: Korving, Enninga, Huisman, 
Waninge, van der Putten en Sterkenburg richten zich op het signaleren van pijn bij mensen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke beperking, en Embregts, Moonen, Naaldenberg, Sterkenburg en van der Putten gaan in op de waarde 
van ervaringskennis vanuit het perspectief van wetenschappers aangesloten bij de verschillende Academische 
Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Vijf artikelen richten zich specifiek op de (gevolgen van) de Covid-19 
pandemie. Allereerst gaan Embregts, Frielink, Kwekkeboom en Moonen in op de ervaringen van mensen met 
een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals ten tijde Covid-19. Daarnaast beschrijven Schuengel, 
Tummers, van Rest, Embregts, van der Plas en Leusink de incidentmeldingen in de langdurige zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking na de eerste lock-down en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden voor de 
toekomst, en Tharner, Bakkum, Schuengel, Frielink, Embregts, de Schipper, ten Brug en Sterkenburg gaan in op 
een literatuuronderzoek waarin de haalbaarheid en wenselijkheid van virtueel sociaal contact voor mensen met een 
verstandelijke beperking in woonvoorzieningen bestudeerd is. De twee laatste artikelen beschrijven de opzet van 
de Covid-19 registratie (Koks-Leensenm Schalk, Bakker-van Gijssel, van den Bemd, Nägele, Cuypers, Naaldenberg 
en Leusink) en de ontwikkeling van de Kwetsbaarheidsindex – Verstandelijke beperking (van Maurik, Oppewal, 
Elbers en Festen). Vanuit ieders expertise en gezamenlijk netwerk is zo een complementaire bijdrage geleverd aan de 
domeinen gedrag, participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de pandemie. 

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier toe met het TAVG-themanummer.

Prof. dr. Petri Embregts, gastredacteur
Voorzitter Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen 
Hoogleraar Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo – Tilburg University
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Vrijdag 5 februari, de eerste V-day op de 
instelling. In groepjes van twee (arts en 
verpleegkundige) lopen we voorzichtig (let 
op niet schudden!) met het ‘goud’ in onze 
handen naar de woningen op het terrein. Op 
een woning ontmoet ik Piet, zo noem ik hem 
maar even. Piet heeft geen zin in de prik. Hij 
schudt met zijn hoofd ‘nee’. Zijn wettelijk 
vertegenwoordiger heeft echter ‘ja’ gezegd. 
Dus houden we Piet met zijn allen (twee 
begeleiders, verpleegkundige en ik) kortdurend 
vast. Na de prik is hij zo trots als een pauw! Of 
ik het ziekenhuis even wil bellen, vraagt hij in 
dialect. Dan kan ik daar doorgeven dat hij het 
héél goed gedaan heeft. Later nogmaals als ik 
voor de controle nog even bij hem kom kijken. 
‘Heb je het ziekenhuis nu al gebeld?’ Kennelijk 
is het ziekenhuis een hogere macht. 

Sinds V-day hebben we geen besmettingen meer gehad 
op de instelling. En in de Covid-19 database van het 
Radboudumc zien we het aantal besmettingen op alle 
instellingen teruglopen. Nu ben ik zo trots als een  
pauw op alle collega’s die deze gegevens zo trouw  
blijven invullen! 
 
Toch maak ik me zorgen 
Als de database één ding heeft aangetoond, dan is het 
wel dat mensen met een verstandelijke beperking een 
verhoogde kwetsbaarheid hebben voor Covid-19. Gelukkig 
zijn de meesten op de instelling ingeënt, ook al was dat 
iets verlaat, omdat de ziekenhuis-IC ineens vóór ging. Maar 
hoe zit het dan met de mensen met een verstandelijke 
beperking die niet in de instelling wonen? Op de AVG-
praktijk sprak ik ongeruste ouders. Een ouder met een 
jongvolwassen kind met PWS, met een BMI van 39.9, 
was niet opgeroepen door de huisarts. Oorzaak: lengte 
en gewicht stonden niet in het dossier van de huisarts. 
Dit hebben we recht kunnen zetten. Nu de mensen met 
griepvaccinatieruiter opgeroepen worden, zal weer een 
deel van deze VB-populatie aan bod komen. Maar hoe zit 
het met de anderen, zonder ruiter, zonder ICPC-code P85? 
Oproepen voor vaccineren hangt samen met het al dan  
niet goed registreren in systemen. 
 
Van het kastje naar de muur
Gisteren sprak ik een ouder en een onderzoekmedewerker. 
De ouder werd van het kastje naar de muur gestuurd 
op zoek naar een plek om haar kwetsbare kind binnen 
afzienbare tijd te laten vaccineren. Ik vertelde haar over 
onze AVG-collega’s in het OMT en bij het RIVM en hun 
voortdurende inzet om de VB-populatie voor het voetlicht 
te brengen. De gezonde jonge onderzoekmedewerker 
werkzaam op de onderzoeksafdeling van het UMC was 
enthousiast over de gelegenheid die zij kreeg om zich met 
voorrang te laten vaccineren. Eerlijk verdeeld? Nee! Zullen 
we deze column ook in een ziekenhuisblad publiceren?  
Ik ga hem in ieder geval zoals gevraagd naar deze  
ouder sturen. 

(NB: deze column is in mei 2021 geschreven en tijdens 
het uitkomen van dit TAVG wellicht ingehaald door de 
actualiteit) 

Kwetsbaar
Esther Bakker-van Gijssel.

Esther Bakker-van Gijssel.

De AVG’s van de Academische Werkplaats Sterker Op Eigen Benen (Nijmegen) schrijven  
beurtelings een column over hun ervaringen met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. 
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Een virus zorgt voor chaos

Het is 29 maart 2020 en de krant Trouw kopt ‘Bijna alle 
intensive care bedden zijn bezet’, Covid-19 neemt het 
land over en positieve scenario’s blijven uit. We zitten 
midden in een pandemie en noodmaatregelen worden 
ingezet om de zorg in Nederland rond te krijgen. Er 
wordt gesproken over de dreiging van code zwart: 
het zonder gezamenlijke besluitvorming op basis van 
eenvoudige criteria moeten beslissen over wie er wel 
of niet in aanmerking komt voor intensive care zorg bij 
gebrek aan zorgcapaciteit. Het begrip kwetsbaarheid 
speelt een grote rol in het draaiboek ‘Pandemie’ van 
de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care bij de 
besluitvorming over wel of geen behandeling of opname.1 
In het draaiboek wordt kwetsbaarheid gezien als een 
teken van een hoge biologische leeftijd, ingeschat met de 
Clinical Frailty Score (CFS), een gevalideerd instrument om 
kwetsbaarheid te classificeren in de algehele bevolking.2 
Een hoge kwetsbaarheid score is van invloed op de keuze 
welke patiënten bij code zwart in aanmerking komen 
voor behandeling op de intensive care. Kwetsbaarheid 
wordt hier gebruikt als voorspeller voor de resterende 
levensjaren.

De CFS score wordt grotendeels gebaseerd op de fysieke- 
en in mindere mate psychosociale zelfredzaamheid van 
een patiënt.2 De CFS kijkt bijvoorbeeld naar zelfstandig 
kunnen traplopen of aankleden, maar ook het kunnen 
regelen van de eigen financiën. Het instrument gaat 
ervan uit dat de patiënt deze vaardigheden ooit heeft 
beheerst en vervolgens weer is kwijtgeraakt als uiting 
van veroudering. Bij mensen met een verstandelijke 
beperking is het nu juist de crux dat het aanleren van 
deze vaardigheden fysiek en cognitief niet altijd mogelijk 

De VB-Kwetsbaarheidsindex,  
Covid-19 en verder

is en zij daarom deze vaardigheid ook niet kunnen 
verliezen. Het niet kunnen uitvoeren van een vaardigheid 
heeft in dat geval dus niets te maken met iemands mate 
van kwetsbaarheid. Bij het gebruik van de CFS bestaat 
het risico dat mensen met een verstandelijke beperking 
onterecht als zeer kwetsbaar worden geclassificeerd 
en daardoor mogelijk niet in aanmerking komen voor 
behandeling op de intensive care. Het voorkomen van 
misclassificatie en het juist meten van kwetsbaarheid 
is daarom van essentieel belang om zorgverleners te 
ondersteunen bij de acute besluitvorming. Binnen code 
zwart zou een specifiek ontwikkelde kwetsbaarheidsindex 
voor mensen met een verstandelijke beperking onterechte 
uitsluiting van zorg kunnen voorkomen. Daarnaast 
ondersteunt een kwetsbaarheidsindex buiten code zwart 
om bij de gezamenlijke besluitvorming met patiënt en 
familie voor ziekenhuis of intensive care opname.

Misclassificatie van kwets-
baarheid bij mensen met een 
verstandelijke beperking
Binnen de Academische Werkplaats GOUD doen we 
al enkele jaren onderzoek naar de kwetsbaarheid van 
mensen met een verstandelijke beperking. We hebben 
onder andere een instrument ontwikkeld om deze in 
kaart te brengen: de VB-Kwetsbaarheidsindex3 (zie 
ook Box 1). De VB-kwetsbaarheidsindex bestaat uit 
51 items. De VB-kwetsbaarheidsindex is gevalideerd 
met de GOUD cohortstudie data, een representatieve 
steekproef voor ouderen met verstandelijke beperking 
die zorg ontvangen van een zorgorganisatie4. De VB-
Kwetsbaarheidsindex is voorspellend voor een afname 
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in het dagelijks functioneren, een afname in mobiliteit, 
een toename in medicatiegebruik, een toename in 
zorgbehoefte, en een hoger risico op overlijden.5–8 

Om goed voorbereid te zijn op code zwart, hebben 
wij onze vermoedens over misclassificatie door de CFS 
onderzocht. Bij 982 vijftig plussers met een verstandelijke 
beperking is de VB-kwetsbaarheidsindex vergeleken 
met de CFS. Hieruit bleek dat de CFS mensen met een 
verstandelijke beperking onjuist classificeert en de ernst 
van kwetsbaarheid te hoog in schat.9 We zagen dat 92% 
van de deelnemers ten onrechte als matig kwetsbaar, 
en bijna 75% ten onrechte als ernstig kwetsbaar wordt 
geclassificeerd bij gebruik van de CFS.9 Deze resultaten 
tonen aan dat we bij de classificatie van kwetsbaarheid 
bij mensen met een verstandelijke beperking de CFS 
niet kunnen gebruiken. Als de CFS doorslaggevend 
zou zijn, kunnen de gevolgen van misclassificatie bij 
code zwart leiden tot de zeer onwenselijke situatie 
waarbij mensen met een verstandelijke beperking om 
de verkeerde reden onthouden worden van zorg op de 
intensive care. Uiteraard gaan we ervanuit dat de expertise 
van artsen en de gezamenlijke besluitvorming met het 
cliëntsysteem buiten code zwart om grote uitschieters 
in de besluitvorming voorkomt. Echter blijft het van 
essentieel belang om de besluitvorming te ondersteunen 
met een juiste objectieve inschatting van kwetsbaarheid. 
Want door goede onderbouwing zal in acute situaties 
met weinig denktijd, juist ook buiten de reguliere 
gehandicaptenzorg, de beslissing op navolgbare gronden 
genomen kunnen worden.
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Ontstaan van de verkorte 
VB-kwetsbaarheidsindex

Om een alternatief voor de CFS te kunnen aanbieden, 
hebben we versneld de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex 
doorontwikkeld3 tot een klinisch toepasbaar instrument. 
In de aanloop naar de pandemie, hadden we binnen 
GOUD al veel werk verzet om deze index in te korten 
met als doel de bruikbaarheid te vergroten. Door 
de pandemie ontstond er een sterke wens voor een 
handzaam instrument om in acute situaties kwetsbaarheid 
te meten en kwam het ontwikkelingsproces in een 
stroomversnelling terecht. We hebben het originele 
instrument van 51 items ingekort tot 17 items met als 
resultaat de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex (Tabel 1, 
Box 2). Om de index in te korten, hebben we een selectie 
van items gemaakt op basis van statistische analyses en de 
praktische haalbaarheid van items, bepaald met behulp 
van een expertpanel. De eis aan de verkorte index was dat 
deze op een even zorgvuldige manier de kwetsbaarheid 
kan vaststellen als de volledige VB-kwetsbaarheidsindex. 
Middels statistische analyses hebben we deze predictieve 
validiteit onderzocht en de spreiding van de verkorte index 
komt voor ten minste 90% overeen met de voorspellende 
waarde van de volledige index.10 

De verkorte VB-kwetsbaarheidsindex is vervolgens snel 
beschikbaar gekomen via de Leidraad Verwijzing van de 
patiënt met een verstandelijke beperkingen (verdenking 
op) Covid-19 van de Nederlandse Vereniging van Artsen 
voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).11 De verkorte 
VB-kwetsbaarheid index is inmiddels deel van het 
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Wat is het concept kwetsbaarheid nu eigenlijk?
Kwetsbaarheid is een proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale tekorten in het  
functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten. Een vergrote kwetsbaarheid vergroot de 
kans op overlijden. 

Een methode om kwetsbaarheid objectief te meten is het gebruik van een kwetsbaarheidsindex (in het Engels 
‘Frailty Index’). Dit is een op statistiek gebaseerd instrument, bestaande uit items die een zo groot mogelijk deel 
van de kans op overlijden of het ontwikkelen van comorbiditeit statistisch verklaren.13 De individuele items in een 
kwetsbaarheidsindex maken, wellicht enigszins paradoxaal, niet uit. Het gaat erom dat de som van de items als 
geheel, als teken van een opeenstapeling van aandoeningen en problemen, de kwetsbaarheid correct classificeert.

Uiteraard moeten de items in de index rekening houden met de praktijk en de groep specifieke eigenschappen. 
Daarbij moet het scoren van de items haalbaar zijn binnen de doelgroep. Dit wil niet zeggen dat men willekeurige 
items kan kiezen voor in de index. De statistische basis bepaalt tussen welke items in aanmerking komen bij het 
samenstellen van de kwetsbaarheidsindex. Uiteindelijk blijft gelden dat het totale construct de kwetsbaarheid goed 
moet voorspellen.

Een kwetsbaarheidsindex heeft een score tussen de 0 (relatief fit) en 1 (ernstig kwetsbaar), waarbij geldt hoe hoger 
de score hoe kwetsbaarder iemand is. Daardoor zijn de kwetsbaarheidsscores in een bepaalde groep mensen 
vergelijkbaar met scores van andere populaties.

Box 1.
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Draaiboek Pandemie bij de beoordeling van kwetsbaarheid 
bij patiënten met een verstandelijke beperking.1 Tevens  
is de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex in de zomer  
van 2020 opgenomen in de landelijke Covid-19 registratie 
van mensen met een verstandelijke beperking.12 Dit is 

Tabel 1. Items en vragen verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex.

Naam scoringsitem 

Dagelijkse activiteiten 
Traplopen 

Mobiliteit, hulpmiddelen voor 
voortbewegen 

Aankleden 

Huishoudelijke taken 

Sociaal 
Contact maken 

Heeft dagbesteding/werk 

Lichamelijk welzijn 
Chronische ziekte 

Blaascontrole 

Kuitomtrek in cm 

Snel vermoeid/futloos 

Langer slapen 

Medicatie gebruik  
(polyfarmacie) 

Voeding
Gewichtsverlies

Verminderde voedselinname

Afwijkend eetpatroon

Cognitief welbevinden
Oriëntatie in tijd

Somberheid

Vraag

Kan de patiënt zelfstandig traplopen? 
Onafhankelijk = kan eventueel hulpmiddel zelf dragen. 
Hoe beweegt de patiënt zich voort? 

Kan de patiënt zich zelf aankleden? 
Gedeeltelijk hulp = alleen hulp bij knopen, ritssluitingen enz.; kan 
enkele kledingstukken zelf aandoen. 
Geen hulp = in staat kleren te kiezen en aan te doen. 
Kan de patiënt huishoudelijke taken doen? 

Is de patiënt in staat zelfstandig contact te maken met andere mensen? 

Hoe vaak per week gaat de patiënt naar dagbesteding en/of werk? 

Is de patiënt bekend met een chronische lichamelijke ziekte? Bijvoor-
beeld: cardiovasculaire ziekte, COPD, maligniteit, diabetes mellitus) 
Terugkijkend naar afgelopen week, was de patiënt incontinent voor 
urine? Incontinent = incontinent en katheter. Indien de patiënt de 
katheter zelf kan verzorgen dit beschouwen als continent. 
Meet de kuitomtrek. 

Is de patiënt de afgelopen 6 weken snel vermoeid/futloos? 

Slaapt de patiënt de afgelopen 6 weken langer dan normaal? Bijvoor-
beeld: Moeite om uit bed te komen, valt in slaap gedurende de dag. 

Hoeveel verschillende chronische medicamenten gebruikt de patiënt? 

Was er de afgelopen 3 maanden sprake van gewichtsverlies?

Was er de afgelopen 3 maanden sprake van verminderde voedsel-
inname door verlies van eetlust, spijsverteringsproblemen, problemen bij 
het kauwen en/of slikken?
Heeft de patiënt een afwijkend eetpatroon? Bijvoorbeeld: moeite met 
voeding van bepaalde textuur, eet alleen kleine hoeveelheden of alleen 
bepaalde types voedsel.

Weet de patiënt welk jaar het is? 
Mag er 1 jaar naast zitten.

Maakt de patiënt de afgelopen 6 weken een sombere/neerslachtige 
indruk?

Scoring

Hulp nodig = 1 Gedeeltelijk met hulp = 0.5 
Onafhankelijk = 0 
Rolstoel = 1 
Loopt met hulpmiddel = 0.5 
Loopt zelfstandig = 0 
Hulp nodig = 1 
Gedeeltelijk hulp nodig = 0.5 
Geen hulp = 0 

Niet mogelijk = 1 
Met hulp = 0.5 
Zelfstandig = 0 

Normaal niet = 1 
Soms = 0.5 
Normaal wel = 0 
< 3 keer per week = 1 
≥ 3 keer per week = 0 

Ja = 1 
Nee = 0 
Incontinent =1 
Soms continent = 0.5 
Continent = 0 
Kuitomtrek < 31 = 1 
Kuitomtrek ≥ 31 = 0 
Vaak = 1 
Geregeld = 0.66 
Soms = 0.33 
Zelden/nooit = 0 
Vaak = 1 
Geregeld = 0.66 
Soms = 0.33 
Zelden/nooit = 0 
≥ 7 = 1 
4-6 = 0.5 
0-3 = 0 

Meer dan 3kg = 1 
Onbekend = 0.5 
1-3 kg = 0.5 
Geen = 0
Belangrijk verlies van eetlust = 1 
Matig verlies van eetlust = 0.5 
Geen verlies van eetlust = 0
Ja = 1 
Nee = 0

Normaal niet = 1 
Soms = 0.5 
Normaal wel = 0
Vaak = 1 
Geregeld = 0.66 
Soms = 0.33 
Zelden/nooit =0

Jaargang 39, Septem
ber N

um
m

er 3   153

een database die is opgezet door collega’s van de 
academische werkplaats Sterker op Eigen Benen te 
Nijmegen. Binnen deze database wordt er momenteel 
data verzameld over Covid-19 en daarbij ook de verkorte 
VB-kwetsbaarheidsindex. In de toekomst kan dit leiden 
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(De VB-) Kwetsbaarheidsindex scoren:  
hoe doe je dat?
Tabel 1 presenteert de verkorte VB-kwetsbaarheids-index. De index bestaat uit 17  items en ieder item heeft zijn 
eigen score. De kwetsbaarheidsscore wordt berekend door het optellen van alle behaalde scores en dit te delen  
door het totaal aantal te behalen punten. Een score van 8 punten resulteert in 8/17 en een kwetsbaarheidsscore  
van 0,47 op de kwetsbaarheidsindex. 

Met de ruwe scores, kan op basis van afkappunten een indeling gemaakt worden tussen de niveaus van 
kwetsbaarheid: relatief fit en pre-kwetsbaar, 0 – 0,29; licht kwetsbaar, 0,3 – 0,39; matig kwetsbaar, 0,4 -0,49; 
en ernstig kwetsbaar, ≥ 0,57.5 Voor meer informatie over de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex en het gebruik 
daarvan verwijzen we graag door naar onze website: https://goudonbeperktgezond.nl/goud-ontwikkelt-speciale-
kwetsbaarheidsindex-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-in-tijden-van-Covid-19/

Het wetenschappelijk artikel over de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex van Schoufour et al. is inmiddels ingediend 
ter publicatie.10

Box 2.

tot gezamenlijk onderzoek naar de inzet van de verkorte 
VB-kwetsbaarheidsindex bij Covid-19.

De toekomstige  
toepassing van de  
VB-kwetsbaarheidsindex
Met de ontwikkeling van de verkorte VB-kwetsbaarheids-
index hebben we een toepasbaar hulpmiddel gemaakt 
voor de triage van mensen met een beperking tijdens 
de pandemie. Hoewel de toepassing van de verkorte 
VB-kwetsbaarheidsindex in 2020 zich voornamelijk in de 
acute setting bevond, is de index in opzet juist ontwikkeld 
voor de chronische zorg. In de nabije toekomst zullen we 
op basis van de resultaten van de eerste GOUD studie 
en de vervolgstudie GOUD-X (10-jaar follow-up) verder 
onderzoek doen naar de eigenschappen en voorspellende 
waarde van de verkorte VB-kwetsbaarheidsindex. Hierbij 
is het belangrijk te inventariseren hoe bruikbaar de index 
is in de praktijk, de juiste toepassingsmogelijkheden 
te identificeren en daar vervolgens te implementeren. 
De toepassing van het concept kwetsbaarheid in 
de gehandicaptenzorg is veelzijdig en er is een 
breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Zo kan 
men kwetsbaarheid opnemen binnen preventieve 
zorgprogramma’s ter signalering van de (dreigend) 
kwetsbare patiënt. Ook kan kwetsbaarheid gebruikt 
worden als objectieve maatstaf bij advance care planning. 
Denk ook aan toepassingen binnen zorgmanagement 
waarbij bijvoorbeeld vroegtijdig een toename van 
zorgintensiteit voorspeld kan worden en op tijd de zorg 
kan worden opgeschaald of aangepast.

Reflectie
Wij hopen met de VB-kwetsbaarheidsindex een bijdrage 
te hebben geleverd aan de zorg voor mensen met een 
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toekomstige toepassingsmogelijkheden.
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Samenvatting 

Tijdens de lockdown in de Covid-19-pandemie hebben 
mensen met beperkingen in woonvoorzieningen gebruik 
gemaakt van ICT-middelen om contact te kunnen 
hebben met mensen buiten de woonvoorziening. Dit 
literatuuronderzoek geeft inzicht in de wetenschappelijke 
kennis met betrekking tot de vraag welke ICT-middelen 
gebruikt worden voor sociaal contact door mensen met 
beperkingen in woonvoorzieningen, wat de effecten 
hiervan zijn op hun welzijn en wat de uitdagingen 
zijn bij het gebruik van virtueel sociaal contact door 
deze doelgroep. Met een systematische zoekstrategie 

zijn negen wetenschappelijke studies geïdentificeerd. 
Deze studies zijn deductief thematisch geanalyseerd en 
de bevindingen worden beschreven in een narratieve 
synthese. De bevindingen laten zien dat voor virtueel 
sociaal contact vooral consumententechnologie wordt 
gebruikt, door mensen met beperkingen van verschillende 
aard en ernst. Onderzoeken vermelden zowel voor- als 
nadelen van virtueel sociaal contact voor het welzijn van 
mensen met beperkingen, waaronder plezier en een 
gevoel van betrokkenheid maar ook gevoelens van stress 
en frustraties. De beschikbaarheid van begeleiding en 
technische aanpassingen zijn belangrijke uitdagingen van 
virtueel sociaal contact. Om mensen met beperkingen 
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beter te kunnen ondersteunen bij het gebruik van virtueel 
sociaal contact is het belangrijk om ervaringen op te 
doen met bestaande ICT-middelen voor sociaal contact en 
om te investeren in innovatie. Dit is van belang voor de 
participatie van mensen met beperkingen in de digitale 
samenleving en om voorbereid te zijn op toekomstige 
situaties waarin fysieke contactmogelijkheden opnieuw 
beperkt zouden kunnen zijn.

Inleiding

Tijdens de eerste fase van de Covid-19-pandemie 
werden veel mensen met beperkingen in Nederland 
die in langdurige zorg verblijven (~ 70.000) 
geconfronteerd met restricties van de mogelijkheden 
om bezoek te ontvangen en om op bezoek te kunnen 
gaan bij hun naasten. Dit had een grote impact op 
hun welbevinden.1 ICT-middelen zoals beeldbellen 
en het hanteren van sociale media zijn veelvuldig 
ingezet als alternatief voor fysiek contact.2 Hoewel de 
gehandicaptensector met stimuleringsprogramma’s in 
toenemende mate inzet op eHealth (o.a. Innovatie-impuls 
GehandicaptenzorgInnovatie-impuls Gehandicaptenzorg: 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
volwaardig-leven/innovatie-impuls), zijn noodzakelijke 
randvoorwaarden zoals voldoende digitale vaardigheden 
van professionals en een goede technologische 
infrastructuur niet vanzelfsprekend aanwezig.3,4,5 

In dit artikel onderzochten we in hoeverre zogenaamde 
consumententechnologie (d.w.z. niet specialistische ICT-
middelen die breed voor consumenten verkrijgbaar zijn) 
en meer experimentele ICT-middelen voor sociaal contact 
(d.w.z. aangepaste middelen voor gebruik door mensen 
met beperkingen) aansluiten bij de mogelijkheden en 
behoeftes van de zeer diverse groep van mensen met 
beperkingen die in woonvoorzieningen wonen en hun 
naasten. Het artikel is een bewerking van Bakkum e.a..6 
De onderzoeksvragen, opgesteld in samenwerking met 
de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 
het belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten 
KansPlus, waren: 1) Welke ICT-middelen zijn beschikbaar 
voor mensen met beperkingen die in woonvoorzieningen 
wonen en worden gebruikt voor sociaal contact?, 2) 
Wat zijn de effecten hiervan op het welzijn, de kwaliteit 
van leven en de persoonlijke relaties (in de context van 
restricties voor fysiek contact) van de bewoners, en 3) 
Wat zijn de mogelijkheden en de uitdagingen van het 
gebruik van ICT-middelen voor sociaal contact voor deze 
doelgroep?

Methoden

MEDLINE, Web of Science, Scopus, LENS.org en IEEE 
Xplore zijn gebruikt om gepubliceerde en ongepubliceerde 
wetenschappelijke artikelen in het Engels, Nederlands 
of Duits te identificeren. Zoektermen waren opgesteld 
volgens het PICO-principe: a) Populatie: kinderen, 
adolescenten en volwassenen met een beperking wonend 
in zorgvoorzieningen (bijv. intellectual disability, motor 
disability, autism, deaf-blindness, acquired brain injury, 
multiple disability), (b) Interventie: Iedere vorm van ICT 
gebruikt voor sociaal contact met mensen die buiten de 
zorginstelling wonen (bijv. videobellen, telefoneren); (c) 
Vergelijking: Fysiek contact was beperkt of niet mogelijk 
(d) Uitkomsten: welzijn, kwaliteit van leven, voor- en 
nadelen, randvoorwaarden. Tijdens de screening is 
besloten om (c) te laten vallen omdat dit op geen van 
de artikelen van toepassing was. Exclusiecriteria waren: 
deelnemers verblijven in een eigen woning of bij familie, 
senioren zonder verstandelijke beperking. Artikelen 
die tot 15 januari 2021 online beschikbaar waren 
zijn geïncludeerd. De bevindingen zijn gepresenteerd 
middels een narratieve synthese, gebaseerd op een 
deductieve thematische analyse aan de hand van de drie 
vooropgestelde onderzoeksvragen.7 De zoekstrategie is te 
vinden op Open Science Framework (https://osf.io/byxh8/).

Resultaten

Negen gepubliceerde studies met publicatiedatum  
tussen 2006 en 2019 werden geïncludeerd (zie  
Figuur 1). De kwaliteitsbeoordeling aan de hand van 
de Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT8) toonde bij 
de helft van de geïncludeerde studies methodologische 
problemen zoals risico op bias en gebrek aan informatie 
over de steekproeftrekking en data-analyse. In alle studies 
werden volwassenen (> 18 jaar oud) met verstandelijke  
of meervoudige beperkingen onderzocht.

De geïncludeerde studies zijn geanalyseerd op de 
volgende drie thema’s: 1) Gebruikte ICT-middelen voor 
sociaal contact, 2) Effecten van ICT-gebruik voor sociaal 
contact op het welzijn, en 3) Belemmerende factoren voor 
het gebruik van ICT-middelen voor sociaal contact.

Thema 1: ICT-middelen voor sociaal contact
De telefoon was een veelgebruikt communicatiemiddel 
door mensen met licht tot matige verstandelijke 
beperkingen.9,10,11 Ook mensen met ernstig meervoudige 
beperkingen (EMB) konden gebruik maken van de 
telefoon.12,13 Met behulp van microswitches, bediend door 
middel van kleine bewegingen met de mond, ogen of 
de hand, en een computergestuurd keuzemenu konden 
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mensen met EMB hun naasten bellen. Op een vergelijkbare 
manier werd ook gebruik gemaakt van videoberichten.14 
Op deze manier kunnen microswitches worden ingezet 
voor virtuele sociale interactie.

Jongvolwassenen met licht tot matig verstandelijke 
beperkingen gebruikten beeldbellen voor contact 
met vrienden en familie.10 Ook gebruikte deze groep 
tekstberichten en sociale media om contact met begeleiders 
en familie te onderhouden, het merendeel met een eigen 
smartphone of computer. Jongvolwassenen ervoeren dit als 
een positieve manier van informatie uitwisselen.11 Facebook 
werd door de jongvolwassenen voornamelijk gebruikt om 
contact te onderhouden met bekenden maar ook om in 
contact te komen met nieuwe mensen, bijvoorbeeld op 
basis van dezelfde interesses. Onderzoek bij volwassen 

Facebookgebruikers met verstandelijke beperkingen15.16 
liet zien dat deelnemers minstens een keer per week 
gebruik maakten van Facebook, met name voor contact 
met familie en vrienden. Een studie bij volwassenen met 
beperkingen liet zien dat deelnemers vooral gebruik 
maakten van consumententechnologie zoals bestaande 
e-mailprogramma’s voor het uitwisselen van berichten en 
foto’s met naasten.17 

Mensen met licht tot matig verstandelijke 
beperkingen bleken dus vooral zelfstandig (al dan 
niet met ondersteuning) gebruik te maken van 
consumententechnologie. Met intensieve training en 
aangepaste middelen was het ook voor mensen met  
EMB mogelijk om zelfstandig te bellen of videoberichten 
te bekijken.

Figuur 1. Geïncludeerde studies, onderzoekspopulatie, en gebruikte ICT-middelen voor sociaal contact.
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Thema 2: Gebruik van ICT-middelen voor sociaal 
contact en het welzijn van gebruikers
In de literatuur worden zowel positieve als negatieve 
effecten beschreven van virtueel sociaal contact op het 
welzijn van mensen met beperkingen. Geen van de 
geïncludeerde studies heeft deze effecten systematisch 
getoetst, de resultaten zijn dan ook beschrijvend. Zo werd 
gevonden dat mensen met EMB glimlachten tijdens het 
bellen met naasten en het bekijken van videoberichten van 
familie en vrienden.12,13,14 Ook familieleden en begeleiders 
in deze studies waren positief over de het gebruik van 
ICT-middelen voor sociaal contact en gaven aan zich meer 
betrokken te voelen bij hun familielid of cliënt. Begeleiders 
van jongvolwassenen met licht tot matig verstandelijke 
beperkingen gaven aan dat het zelfstandige gebruik van 
virtueel sociaal contact eenzaamheid mogelijk zou kunnen 
verminderen.10 Anderen15,16 beschreven zowel positieve 
als negatieve reacties over het gebruik van Facebook 
door volwassenen met verstandelijke beperkingen. 
Zo vonden deelnemers het fijn om via Facebook te 
communiceren16 en leek dit positief bij te dragen aan 
hun welzijn. Deelnemers verkeerden in een betere 
stemming en beleefden plezier aan sociaal contact via 
Facebook.16 Daarnaast ervoer men deel uit te maken van 
een groep.15 Deelnemers gaven echter ook aan zich op 
Facebook “anders” te voelen dan anderen en het gebruik 
van Facebook soms niet prettig te vinden.16 Technische 
problemen en moeite met het gebruik konden leiden tot 
stress en frustraties.15,16

Met betrekking tot de kwaliteit van persoonlijke 
relaties werd gesuggereerd dat familieleden in 
telefoongesprekken direct en indirect betrokkenheid en 
beschikbaarheid kunnen tonen.9 Volgens de auteurs zou 
dit de kwaliteit van de relatie kunnen versterken. Ook 
zou het gebruik van ICT-middelen, zoals sociale media, 
voor mensen met beperkingen mogelijkheden bieden om 
relaties en vriendschappen op afstand te onderhouden.11 
Dit zou ook kunnen gelden voor mensen met EMB 
gezien deelnemers met EMB voorkeuren lieten zien voor 
bepaalde gesprekspartners door deze met behulp van 
microswitchtechnologie vaker te selecteren voor een 
gesprek.12,13 Auteurs van deze studies concludeerden dat 
zij daardoor lieten merken het virtuele contact met deze 
mensen op prijs te stellen.12,13

Thema 3: Belemmerende factoren bij ICT gebruik 
voor sociaal contact
In het merendeel van de geïncludeerde studies wordt 
het gebruik beschreven van consumententechnologie, 
dus niet-specialistische ICT-middelen. Het gebruik van 
consumententechnologie kan te maken hebben met 
het beleid van woonvoorzieningen voor mensen met 
verstandelijke beperkingen, ingegeven door praktische of 

financiële redenen.17 Virtueel sociaal contact zou wellicht 
aantrekkelijker zou kunnen worden door de inzet van 
ICT-middelen die meer toegespitst zijn op de specifieke 
behoeftes van gebruikers met beperkingen.17

Door cognitieve beperkingen kunnen mensen meer 
moeilijkheden ervaren bij zelfstandig gebruik van sociale 
media10,11, zoals het aanmaken van een account. Ook 
kunnen beperkte lees- en schrijfvaardigheden het gebruik 
van digitale middelen belemmeren.11,15 Daarnaast konden 
technische problemen soms een belemmering zijn bij het 
initiëren van virtueel sociaal contact. Begeleiders gaven 
aan dat de kwetsbaarheid van mensen met verstandelijke 
beperkingen in verband met sociale vaardigheden risico’s 
met zich mee kan brengen, zoals online intimidatie of 
oplichting.10

Begeleiding bij het gebruik van ICT-middelen kwam naar 
voren als een belangrijke voorwaarde voor virtueel sociaal 
contact. Dit geldt zowel voor mensen met lichte tot 
matige verstandelijke beperkingen als voor mensen met 
EMB. Voor mensen met EMB is consumententechnologie 
vaak niet of enkel gedeeltelijk toegankelijk. Met intensieve 
begeleiding en aangepaste technologie is zelfstandig 
gebruik echter wel mogelijk voor deze groep.12,13 Uit de 
studies blijkt echter dat structurele ondersteuning bij het 
gebruik van ICT-middelen voor sociaal contact niet altijd 
aanwezig is.10,11

Discussie en conclusie

In de wetenschappelijke literatuur worden aanwijzingen 
gevonden voor het feit dat virtueel sociaal contact 
haalbaar is voor mensen met beperkingen van 
verschillende aard en ernst, mits begeleiding en technische 
aanpassingen beschikbaar zijn. Virtueel sociaal contact 
kan daarmee mogelijk een alternatief zijn voor mensen in 
woonvoorzieningen die (tijdelijk) beperkt fysiek contact 
kunnen hebben met naasten, zoals tijdens een pandemie. 
Gelet op de beperkte omvang (9 studies) en de lage 
kwaliteit van de studies op dit gebied, moeten conclusies 
met enige voorzichtigheid worden getrokken. Aan de 
ene kant is ICT een belangrijk hulpmiddel om contact 
met anderen te kunnen onderhouden, wat positieve 
reacties kan oproepen bij de gebruikers.12,13,14,16 Mensen 
met een visuele-en-verstandelijke beperking gaven in een 
recent onderzoek aan dat zij trots waren om te kunnen 
videobellen met familie tijdens de Covid-19 pandemie.18 

Aan de andere kant zijn er ook mindere kanten aan het 
gebruik van technologie voor sociaal contact. Mensen met 
een beperking kunnen zich buitengesloten voelen15 en 
gaven aan dat virtueel contact geen vervanging kan zijn 
voor fysiek contact.1,18
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Uit de geïncludeerde studies kwam naar voren dat 
mensen met lichte tot matige verstandelijke beperkingen 
consumententechnologie gebruikten voor sociaal contact. 
Gebruik van consumententechnologie geeft invulling 
aan sociale participatie op een manier die weinig eisen 
stelt aan de woonvoorzieningen. Niettemin kunnen 
niet-specialistische ICT-middelen voor sociaal contact ook 
nieuwe taken voor begeleiders met zich meebrengen, 
zoals het opvangen van frustraties vanwege technische 
haperingen, het voorlezen van tekstberichten en 
moeten optreden bij online wangedrag of misbruik.19,20 
Een uitdaging voor de inzet van meer specialistische 
ICT-middelen is dat deze efficiënt en haalbaar moeten 
zijn voor mensen met verschillende aard en ernst van 
beperkingen en hun interactiepartners en moeten 
aansluiten bij de behoeftes van beiden. Om de aanschaf 
van (aangepaste) ICT-middelen voor sociaal contact, 
technologische aanpassingen, training en begeleiding 
bij virtueel sociaal contact, met name voor mensen met 
EMB, te verantwoorden, dient voor zowel bewoners en 
naasten, als ook begeleiders duidelijk te zijn hoe wenselijk 
dit is. Naarmate meer bekend is over de randvoorwaarden 
waaronder virtueel sociaal contact ook in het bereik komt 
van mensen met EMB, zal dit meer prioriteit krijgen voor 
deze doelgroep. Omdat mensen met beperkingen minder 
toegang hebben tot ICT dan de algemene bevolking 
(“digital divide”20) en meer moeilijkheden ondervinden 
bij het gebruik van ICT-middelen lijkt goede begeleiding 
van groot belang.21,22 De informatie in de geïncludeerde 
studies suggereert echter dat ondersteuning en 
begeleiding niet altijd structureel aanwezig zijn. De 
beschikbaarheid van begeleiding is mede afhankelijk van 
het beleid van woonvoorzieningen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot budget, training en beheer van apparatuur, 
maar ook van de houding van zowel begeleiders als 
andere personen uit het sociale netwerk ten opzichte van 
het gebruik van ICT-middelen voor sociaal contact.4,10,23 

De wetenschappelijke literatuur biedt weinig informatie 
over de effecten van virtueel contact voor het welzijn 
van mensen met beperkingen, en er is geen onderzoek 
uitgevoerd in de context van daadwerkelijke beperkte 
mogelijkheden voor fysiek contact, zoals tijdens de 
Covid-19 pandemie. Desondanks geeft de literatuur wel 
aanwijzingen dat het gebruik van ICT-middelen voor 
sociaal contact haalbaar is voor mensen met verschillende 
aard en ernst van beperkingen, en wellicht ook wenselijk 
als aanvulling op fysiek contact18,24, hoewel dit niet 
voor iedereen het geval zal zijn. Naast de aanwezigheid 
van begeleiding en eventueel technische aanpassingen 
zullen ook de mogelijkheden voor andere vormen van 
contact hier een rol bij spelen. Zo is bijvoorbeeld tijdens 
de Covid-19 pandemie, toen de mogelijkheden voor 
fysiek contact beperkt waren, veel gebruik gemaakt van 

ICT-middelen om met elkaar in contact te blijven. Een 
rapport van het NIVEL van Boeije e.a.2 meldt dat meer dan 
70% van naasten met een familielid met een beperking 
die niet bij hen thuis woont (N=250) contact had via 
mail, telefoon, WhatsApp en beeldbellen in deze periode, 
naast bij elkaar op bezoek te gaan. Ook een studie onder 
108 verzorgende familieleden van volwassenen met 
ontwikkelingsstoornissen die in woonvoorzieningen in 
Israël wonen24 liet zien dat tijdens restricties opgelegd 
i.v.m. de Covid-19-pandemie de meeste gezinnen ICT-
middelen gebruikten om contact te hebben. Gezinnen 
gaven aan dat zij elkaar op deze manier tot op zekere 
hoogte emotioneel konden ondersteunen, maar voelden 
zich beperkt in de mogelijkheden om daadwerkelijk 
diepgaande ondersteuning te bieden. Dit duidt erop dat 
ICT-middelen weliswaar geen volwaardig alternatief zijn 
voor fysiek contact, maar wel mogelijkheden bieden voor 
sociaal contact wanneer fysiek contact niet of beperkt 
mogelijk is, zoals tijdens de Covid-19 pandemie.1,18 Dit 
wordt overigens ook gevonden in studies uitgevoerd in de 
algemene bevolking.25 

Daarnaast blijkt uit dit literatuuronderzoek en uit eerdere 
studies dat aard en ernst van de beperkingen niet 
allesbepalend zijn bij het gebruik van virtueel sociaal 
contact. Ook mensen met EMB12,13,14 en mensen met 
doofblindheid3 kunnen ICT-middelen gebruiken voor 
sociaal contact, al zijn er voor deze groepen meer 
aangepaste technologie en begeleiding nodig. Omdat 
consumententechnologie momenteel niet voor alle 
mensen met beperkingen die in woonvoorzieningen 
wonen en hun naasten haalbaar en wenselijk is, is het 
van belang om innovatieve middelen voor virtueel sociaal 
contact beter te onderzoeken en te implementeren in de 
praktijk. Bijvoorbeeld ontbreekt bij gebruikelijke digitale 
communicatiemiddelen vaak een gevoel van nabijheid, 
wat het gebruik hiervan minder wenselijk kan maken.  
Recente technologische ontwikkelingen spelen hierop 
in door met behulp van 3D virtual reality en haptische 
technologie een gevoel van fysieke nabijheid te creëren.26

Om mensen met beperkingen beter te kunnen 
ondersteunen bij het gebruik van virtueel sociaal contact 
en participatie in de digitale samenleving, is het van 
belang om nu te investeren in dergelijke innovaties 
en het opdoen van ervaringen met ICT-middelen voor 
sociaal contact. Dit is van belang om in de toekomst 
voorbereid te zijn op vergelijkbare situaties als de Covid-19 
pandemie, maar innovaties kunnen ook een rol spelen 
in andere situaties met minder mogelijkheden om fysiek 
contact te kunnen hebben, zoals ziekenhuisopnames, 
verhuizingen of ouderdom. Voor een deel van de mensen 
met beperkingen kan virtueel sociaal contact mogelijk 
ook los van dergelijke situaties een verrijking betekenen, 
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bijvoorbeeld als aanvulling op fysiek contact. Daarbij is het 
op basis van het huidige onderzoek van belang om zowel 
de positieve effecten als ook de mogelijke nadelen goed 
te evalueren. 
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Samenvatting

Achtergrond De eerste lockdown van 2020 vanwege  
de Covid-19 pandemie had ingrijpende gevolgen voor de 
reguliere zorgverlening aan mensen met verstandelijke 
beperkingen. Eerder onderzoek naar indirecte gevolgen 
via incidentmeldingen toonde een scherpe daling en 
vervolgens een stijging van meldingen van agressie. 
Meldingen van incidenten met medicatie lagen tijdens  
de eerste lockdown echter op een lager niveau dan voor 
de pandemie. Om antwoord te geven op de vraag wat de 
impact was van de versoepelingen na de eerste lockdown 
en de gedeeltelijke herinvoering van maatregelen in de 
vervolgfase van de pandemie zijn de incidentmeldingen 
gevolgd tot begin 2021. 

Methoden De weektotalen van incidentmeldingen 
bij zorgorganisatie ‘s Heeren Loo werden aan tijdserie 
analyse onderworpen over de periode van medio 2016 tot 
februari 2021, rekening houdend met seizoensinvloeden. 

Incidentmeldingen in de langdurige zorg  
voor mensen met verstandelijke beperkingen 
na de eerste Covid-19 lock-down: 
Lessen voor de toekomst

Noot
Aanleiding voor dit onderzoek was een kennisvraag via de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke 
Beperking https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/kennisvragen-Covid-19

Resultaten. De versoepeling van de maatregelen per 1 juli 
2020 markeerde een overgang van stijging in meldingen 
van agressie naar daling. De wekelijkse meldingen keerden 
terug op het niveau van voor de pandemie. Incidenten 
waarbij bewoners zonder verklaring afwezig waren bleven 
na de versoepelingen stabiel. Meldingen van incidenten 
met medicatie begonnen geleidelijk weer te stijgen na  
de versoepelingen. 

Conclusie Uit de incidentmeldingen rijst het beeld van 
een tijdelijk schokeffect tijdens de eerste lockdown en 
een normalisatie qua incidenten tijdens de vervolgfase 
van de pandemie. Deze bevindingen sluiten aan bij 
ander onderzoek gebaseerd op ervaringsverhalen tijdens 
de pandemie. Tijdige en toegankelijke communicatie 
vanuit overheid en zorginstellingen naar mensen met 
verstandelijke beperking, naasten en professionals 
alsmede continuïteit van zorgteams verdienen aandacht 
met het oog op toekomstige crisissituaties.

    

1.   Sectie Ontwikkelingspedagogiek, Vrije Universiteit  
Amsterdam

  Academische Werkplaats ’s Heeren Loo –  
Vrije Universiteit Amsterdam

  Amsterdam Public Health Research Institute, 
  Vrije Universiteit Amsterdam
2.   Radboudumc en Wageningen University & Research
3.   Academische Werkplaats Leven met een 
  verstandelijke beperking, Tranzo – Tilburg University
4.   ’s Heeren Loo
5.   RadboudumcProf. dr. Petri Embregts 3

Prof. dr. Carlo Schuengel 1 Joep Tummers MSc. 2 Dr. Maaike van Rest 1

Dr. Simone van der Plas 4 Prof. dr. Geraline Leusink 5



Jaargang 39, Septem
ber N

um
m

er 3   162
A

rtikelen

Inleiding

De Covid-19 pandemie is vanaf begin 2020 dominant 
aanwezig in het dagelijks leven, niet in het minst in het 
leven van mensen met verstandelijke beperkingen in de 
langdurige zorg. De reguliere zorg werd van de ene op 
de andere dag aangepast en gedeeltelijk afgeschaald. 
Signalen van de impact op mensen met verstandelijke 
beperkingen en hun begeleiders kwamen onder andere 
boven uit onderzoeksresultaten waaruit plotse daling 
en vervolgens scherpe stijging bleek van het aantal 
incidentmeldingen met agressie bij een grote organisatie 
voor langdurige zorg voor mensen met verstandelijke 
beperkingen - ‘s Heeren Loo1. De cijfers tijdens de 
eerste golf verrasten echter ook met een ogenschijnlijk 
positief effect: een daling van het aantal meldingen 
van incidenten waarbij medicatie niet werd ingenomen 
of inadequaat werd toegediend. De eerste golf ging 
gepaard met een lockdown die leidde tot strenge 
beperkingen in de bewegingsvrijheid, en in contacten en 
activiteiten van cliënten. Hoewel het aannemelijk is dat 
deze medeverantwoordelijk waren voor de drastische 
veranderingen in het aantal meldingen van incidenten 
kunnen andere verklaringen niet worden uitgesloten. 
Immers, cliënten, naasten en zorgprofessionals werden 
niet alleen geconfronteerd met de maatregelen en 
afschaling van zorg maar ook met zorgelijk nieuws via de 
media en ziekte en overlijden in hun omgeving. Voor een 
beter begrip van de impact van de Covid-19 pandemie 
op de langdurige zorg voor mensen met verstandelijke 
beperkingen, onderzoeken we voor dit artikel het beloop 
van de incidentmeldingen na de versoepelingen van de 
maatregelen na de eerste lockdown en tijdens de tweede 
en het begin van de derde golf van Covid-19. Immers, als 
de opschaling van de maatregelen zou hebben geleid tot 
het stijgen van het aantal incidenten, dan zou afschaling 
van maatregelen gevolgd moeten worden door daling. 
Tegen de achtergrond van aanpalend onderzoek naar 
ervaringsverhalen tijdens de pandemie trekken we in 
de discussie een aantal lessen die bij kunnen dragen 
aan de versterking van de crisisbestendigheid van de 
gehandicaptensector.

Los van kwantitatieve studies zijn diverse kwalitatieve 
studies in Nederland uitgevoerd tijdens de coronacrisis 
om ervaringen in kaart te brengen van mensen 
met een verstandelijke beperking, hun naasten en 
zorgprofessionals. Zo beschrijven zowel mensen 
met een verstandelijke beperking als hun naasten 
en zorgprofessionals angst om besmet te raken met 
het coronavirus2,3,4. Ook het gemis aan direct fysiek 
contact en de aanwezigheid van mensen in de directe 
omgeving had een behoorlijke impact op het welzijn van 
mensen met een verstandelijke beperking zelf, waarbij 

alternatieven zoals beeldbellen in dit verband als positief 
werden gewaardeerd4,5. Tevens ervoeren mensen met 
een verstandelijke beperking vaak problemen bij het 
begrijpen van en omgaan met de nieuwe realiteit, waarin 
1,5 meter afstand de norm was, hetgeen in sommige 
gevallen tot verwarring en stress leidde die versterkt werd 
door het gebruik van moeilijke taal en de verspreiding 
van veel informatie3,5. Het feit dat zorgorganisaties in een 
aantal gevallen afweken van het landelijke coronabeleid, 
waardoor versoepelingen van de maatregelen in sommige 
gevallen pas later werden doorgevoerd, hebben mensen 
met een verstandelijke beperking als onplezierig en 
onwenselijk ervaren5. Uit de ervaringsverhalen kwamen 
echter ook positieve effecten naar voren. Zo benadrukten 
de moeders en begeleiders in het onderzoek bijvoorbeeld 
dat mensen met een verstandelijke beperking meer 
rust ervoeren door de verschillende maatregelen 
en daardoor aanzienlijk minder gedragsproblemen 
vertoonden bij aanvang van de maatregelen2,4. Mensen 
met een verstandelijke beperking zelf gaven aan door 
de maatregelen een meer ontspannen leven te hebben 
met positieve aandacht voor de activiteiten die ze 
ondernemen5. Ervaringsverhalen zijn daarom belangrijk 
om gemiddelde cijfers over trends en groepen in 
perspectief te plaatsen6.

Enkele van de thema’s uit de ervaringsverhalen komen 
terug in de resultaten van kwantitatieve studies. Zo volgde 
het NIVEL de gevolgen van de coronamaatregelen door 
de ogen van naasten van familieleden met verstandelijke 
beperkingen7. In de meting die bij 332 naasten werd 
gedaan tijdens de tweede coronagolf in het najaar van 
2020 bleek de prevalentie van Covid-19 bij familieleden 
met beperkingen nog laag (3%) maar hadden de 
maatregelen wel behoorlijk ingegrepen op dagactiviteiten 
en sociale contacten. In meerderheid (58%) was 
het welzijn van de familieleden met verstandelijke 
beperkingen goed volgens de naasten en bij 61% van de 
familieleden werd geen invloed gezien van de coronacrisis. 
Als die invloed er wel was, dan was dat meestal negatief 
(30%) in de vorm van onrust, verdriet, boosheid en 
lusteloosheid. Slechts in een klein aantal gevallen was 
de invloed positief (6%) in de vorm van meer rust en 
ontspanning. Tijdens de tweede golf was bezoek nog 
steeds beperkt mogelijk (54%), ondanks het advies aan 
zorgorganisaties om bezoek zoveel mogelijk doorgang 
te laten vinden. Naasten gaven wel aan dat ten opzichte 
van de eerste golf verbeteringen waren gekomen in de 
communicatie vanuit zorgorganisaties en meer inspraak 
en overleg mogelijk was over de toepassing van de 
maatregelen. Een enigszins negatiever beeld rijst uit een 
vergelijkbare Britse studie onder naasten en begeleiders 
(N = 378) van mensen met verstandelijke beperkingen8. 
Bij 60% van de mensen met beperkingen rapporteerden 
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naasten en begeleiders dat welzijn was afgenomen sinds 
de eerste lockdown en dat bezoek beperkt mogelijk 
was bij 85%. Een Duitse survey onder 108 naasten van 
mensen met Prader-Willi syndroom9 rapporteerde een 
toename in woedeuitbarstingen bij 52% van de mensen 
met dit syndroom (terwijl bij slechts 4,5% van deze 
mensen afname werd gezien), toename van conflicten 
bij 46% (en slechts bij 5,6% afname) en toename van 
prikkelbaarheid bij 55% (en afname bij 1,1%). Ook 
depressie (44%) en angst (38%) namen relatief vaak toe. 
Relatief minder sterk in deze studie was de toename van 
prikkelbaarheid bij mensen die bij een zorgorganisatie 
woonden dan bij mensen die bij ouders woonden. Deze 
studies bieden aanwijzingen dat de pandemie gemiddeld 
bekeken een grote impact heeft gehad op het dagelijks 
leven, met naast veerkracht, bij een grote groep ook een 
overwegend negatieve waargenomen invloed op welzijn 
en gedrag.

Naast onderzoek naar ervaringen van mensen tijdens 
de pandemie en naar overeenkomsten en verschillen 
in percepties van betrokkenen, kan onderzoek met 
behulp van zorggegevens unieke inzichten opleveren. 
Dit geldt met name voor zorggegevens die systematisch 
en frequent worden bijgehouden, zoals ten behoeve van 
kwaliteitszorg. Dergelijke reeksen van gegevens bieden 
immers een referentiekader (bv. een baseline) waarmee 
cijfers van een specifieke periode kunnen worden 
vergeleken. In de gehandicaptensector vindt nog slechts 
op beperkte schaal wetenschappelijk onderzoek plaats 
met behulp van registraties die primair ten dienste staan 
van kwaliteitszorg. Een mogelijk remmende factor, naast 
de benodigde capaciteit voor het beheer van dergelijke 
gegevens, is onzekerheid over wat vanuit het oogpunt van 
privacy toelaatbaar gebruik is met dergelijke gegevens10. 
In interviews ondersteunen mensen met een verstandelijke 
beperking (naast een groep met visuele beperking) 
echter onderzoek met behulp van zorggegevens, als 
dit de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor 
henzelf en anderen zou kunnen verbeteren11. Behalve 
dit belang voor de zorg benoemden de geïnterviewden 
het belang van zorgdata-gebruik voor alle mensen met 
een beperking, aangezien mensen met beperkingen 
daarmee in beeld komen bij de vorming van beleid voor 
zorg en samenleving. Een illustratie hiervan vormt de 
opname van de resultaten van het eerdere onderzoek 
naar incidentmeldingen1 in het overzicht dat het RIVM 
maakte van de impact van Covid-19 op de reguliere zorg 
in Nederland12.

De huidige studie richt zich op incidentmeldingen 
binnen een grote zorgorganisatie voorafgaand aan de 
Covid-19 pandemie, gedurende de eerste lockdown 
fase en gedurende de periode van versoepelingen in de 

vervolgfase na de eerste lockdown vanaf de zomer van 
2020 tot begin 2021. Antwoorden werden gezocht op de 
volgende onderzoeksvragen:
1. Werd na de versoepeling van maatregelen per 
 1 juli 2020 een daling waargenomen van het aantal 

incidentmeldingen? Hierbij onderzochten we zowel 
het totaal aantal meldingen als de eerder onderzochte 
subcategorieën van agressie, zonder verklaring afwezig 
zijn op de locatie en medicatiefouten. 

2. Was de trend in incidentmeldingen na de eerste golf 
en de versoepelingen afwijkend ten opzichte van de 
meerjarige trend tot aan de coronacrisis?

3. Was het jaar met Covid-19 uitzonderlijk qua 
incidentmeldingen ten opzichte van voorgaande jaren?

Methoden

Onderzoeksontwerp
Het onderzoeksontwerp is een quasi-experimentele 
onderbroken tijdserie, gebaseerd op wekelijkse aantallen 
gerapporteerde incidenten voor de totale zorgorganisatie 
van week 36 van 2016 tot week 6 van 2021. Deze periode 
werd opgedeeld in een pre-Covid-19 baseline fase (tot en 
met week 11 2020), de eerste lockdown fase van week 
12 tot en met week 26 2020 en de vervolgfase van week 
27 2020. De eerste lockdown-fase werd gekenmerkt door 
een “nee, tenzij” beleid ten aanzien van bezoek aan en 
door bewoners van woonlocaties van de instelling en door 
het stilleggen van dagactiviteiten buiten de eigen woning. 
Per 1 juli (week 27) was wel bezoek mogelijk, zij het met 
beperkingen en werden geleidelijk de dagactiviteiten 
opgestart, tenzij een woning in quarantaine was.

Populatie en setting
Via de CliëntenDataBank van ’s Heeren Loo werden 
weektotalen van aantallen incidentmeldingen 
berekend en beschikbaar gesteld voor het onderzoek. 
Het aantal cliënten van ‘s Heeren Loo was in 2016 
10.877 en per juni 2020 14.207. Een relatief constant 
aantal van 6.300 cliënten verbleef ook bij ’s Heeren 
Loo en de incidentmeldingen hebben voor het 
leeuwendeel betrekking op deze doelgroep. Omdat 
de weektotalen golden voor de gehele organisatie, 
kon dit niet per doelgroep worden uitgesplitst. Het 
onderzoeksprotocol werd goedgekeurd voor de ethische 
beoordelingscommissie van de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam 
(protocol #VCWE-2020-128).

Incidentmeldingen
 Meldingen van begeleiders hebben betrekking op 
incidenten en bijna-incidenten. Van bijna-incidenten 
is sprake als zonder tijdig ingrijpen zich een dreigend 
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incident zou hebben voorgedaan. In het systeem voor 
incidentmeldingen van ‘s Heeren Loo wordt onderscheid 
gemaakt in type incidenten. Naast de weektotalen van 
alle soorten incidentmeldingen focusten we ook op 
meldingen van agressie (verbaal en fysiek, tussen cliënten 
onderling of van cliënten naar medewerkers, al dan niet 
in combinatie met seksueel grensoverschrijdend gedrag), 
onverklaarde afwezigheid (vermissingen en weglopen) 
en fouten met medicatie (veelal niet ingenomen of niet 
toegediende medicatie). 

Statistische analyse
Data werden geschoond op artefacten vanwege 
onvolledige weken rondom de jaarwisselingen en getest 
op seizoenale variatie, rekening houdend met trends13. 
Onderzoeksvragen 1 en 2 werden beantwoord met 
onderbroken tijdserie analyses volgens de methode 
van Bernal et al.14 voor ruwe data (inclusief trends). 
De statistische significantie van effecten voor totale 
incidenten werd bepaald met p < 0,05. Voor de 
subcategorieën, agressie, onverklaarde afwezigheid en 
medicatiefouten werd voor p < 0,05 Holms-Bonferroni 
correctie toegepast. Voor onderzoeksvraag 3 werd eerst 
gekeken of de incidenten normaal verdeeld waren. Omdat 
uit de Shapiro-Wilk normality test bleek dat alleen de data 
voor de 3 subcategorieën normaal verdeeld waren (p > 
0,05), zijn de jaaroverzichten alleen daarvoor gemaakt. 
De data zijn tot en met het jaar 2020 per weeknummer 
samengevoegd (dus bijvoorbeeld de waardes van week 
36 in de verschillende jaren samengenomen) (blauwe lijn 
in Figuur 3) en de standaarddeviatie berekend. Op basis 
hiervan is het 95% betrouwbaarheidsinterval berekend 
(lichtblauwe vlak). De rode lijn door de figuur geeft de 
waarde voor het jaar 2020 aan. Alle analyses vonden 
plaats met R versie 3.6.2. Code en data zijn te vinden op 
https://osf.io/f9mpd/.

Resultaten

De onderzoeksperiode bestreek N = 236 weken, met 
gemiddeld 1035 incidentmeldingen per week (SD = 86,5). 
Figuur 1 laat deze aantallen zien. Omdat sprake was van 
seizoensvariatie, zijn de verdere analyses gedaan met de 
gecorrigeerde cijfers. 

Totaal aantal incidentmeldingen. Figuur 1 laat zien dat 
incidentmeldingen een sterk stijgende trend toonden 
tijdens de eerste lockdown (het grijs gearceerde gebied) 
en vanaf het ingaan van de versoepelingen in de 
vervolgfase terugkeerden naar de stabiele tot mogelijk 
licht dalende trend van uit de pre-coronaperiode. Poisson 
regressieanalyse van het totaal aantal meldingen per week 
liet zien dat de stijgende trend van incidentmeldingen 
tijdens de eerste lockdownfase (b = 0,011; SE = 0,0034; 

t = 3,19; P = 0,002) veranderde naar een niet-statistisch 
significante dalende trend (b = -0,0005; SE = 0,0011; t 
= -0,44; P = 0,66), op een lager niveau van incidenten 
bovendien (b = -0,086; SE = 0,022; t = -3,88; P = 0,001).
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Figuur 2. Paneel a. 

Figuur 1. Puntenwolk van de ruwe aantallen meldingen 
per week en de statistisch bepaalde, seizoenaal 
gecorrigeerde regressielijnen (blauw) voor trends tijdens  
de pre-lockdown fase (baseline), eerste lockdown 
(lichtblauw) en de vervolgfase.

Agressie, onverklaarde afwezigheid en fouten met 
medicatie. Voor de meest voorkomende categorieën van 
incidenten waren de effecten van de versoepelingen na de 
eerste lockdown verschillend. Paneel a van Figuur 2 laat 
zien dat incidentmeldingen met agressie terugkeerden 
naar het baseline-niveau en de trend hervatte van  
voor Covid-19. Paneel b toont voor meldingen  
van onverklaarde afwezigheid ook een terugkeer  
van meldingen naar het baseline-niveau en de trend 
van voor Covid-19. Paneel c toont voor meldingen van 
medicatiefouten dat deze statistisch significant op een 
lager niveau lagen tijdens de lockdown en de vervolgfase 
dan daarvoor tijdens baseline-niveau. De trend tijdens  
de vervolgfase was echter wel sterker stijgend dan tijdens 
de baselineperiode. 
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Figuur 2. Paneel b. 
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Figuur 2. Paneel c. 

Figuur 2. Puntenwolk van de ruwe aantallen per week 
voor incidenten met agressie (paneel a), onverklaarde 
afwezigheid (paneel b) en medicatiefouten (paneel c) 
en de statistisch bepaalde, seizoenaal gecorrigeerde 
regressielijnen (blauw) voor trends tijdens de pre-
lockdown fase (baseline), eerste lockdown (lichtblauw) en 
de vervolgfase.

Noot. Paneel a: Poisson regressie liet zien dat de stijgende 
trend van incidentmeldingen met agressie tijdens de 
eerste lockdown (b = 0,015; SE = 0,0038; t = 3,95; P = 
0,001) veranderde naar een dalende trend (niet-statistisch 
significant verschillend van de dalende trend tijdens de 
baseline; trend vervolgfase b = -0,0002; SE = 0,0012;  
t = -0,18; P = 0,86 versus trend baseline b = -0,0003; SE = 
0,0001; t = -3,02; P = 0,003), op een niveau dat statistisch 
niet verschilde van de baseline (b = -0,020; SE = 0,025;  
t = -0,08; P = 0,94). Paneel b: Poisson regressie analyse 
van meldingen per week liet zien dat de stijgende trend 
van incidentmeldingen tijdens de eerste lockdownfase  
(b = 0,03; SE = 0,013; t = 2,15; P = 0,03) terugkeerde 
naar de stabiele trend (niet-statistisch significant ver- 
schillend van de stabiele trend tijdens de baseline; trend 
vervolgfase b = -0,0005; SE = 0,004; t = -0,12; P = 0,90 
versus trend baseline b = -0,0004; SE = 0,0003; t = -1,53; 
P = 0,13), op een niveau dat statistisch niet verschilde van 

de baseline (b = -0,12; SE = 0,08; t = -1.52; P = 0,13). 
Paneel c: Poisson regressie analyse van meldingen per 
week liet zien dat de stabiele trend van incidentmeldingen 
tijdens de eerste lockdownfase (b = 0,001; SE = 0,006;  
t = 0,17; P = 0,87) omboog naar een versnellende stijging 
(significant sterker dan de licht stijgende trend tijdens de 
baseline; trend vervolgfase b = 0,004; SE = 0,002;  
t = 2,10; P = 0,04 versus trend baseline b = 0,0009;  
SE = 0,0001; t = 6,46; P < 0,001), op een niveau dat 
statistisch lager lag dan tijdens de baseline (b = -0,36; SE = 
0,04; t = -8,65; P < 0,001).

Vergelijking tussen de jaren. Figuur 3 met panelen a, b en 
c laat zien dat incidentmeldingen in 2020 zich grotendeels 
bevonden binnen de bandbreedte van fluctuaties tijdens 
de jaren 2017-2020. Niettemin is de uitzonderlijke piek 
van incidenten met agressie in de periode voorafgaand 
aan de versoepelingen duidelijk terug te zien (paneel a). 
Tevens geeft paneel c duidelijk aan dat meldingen van 
incidenten met medicatie vanaf het begin van de eerste 
lockdown voortdurend minder voorkwamen dan op basis 
van eerdere jaren te verwachten was.
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Figuur 3. Paneel a. 
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Figuur 3. Paneel b. 
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van agressie en onverklaarde afwezigheid tijdens de 
lockdown begonnen te stijgen en voor incidenten met 
medicatie laag bleven. Daarom speculeren we dat 
maatregelen tegen het gevaar van besmetting met 
SARS-CoV-2 indirect ook een gunstige uitwerking hebben 
gehad op medicatiefouten. Zorgprofessionals binnen  
‘s Heeren Loo vertelden dat ze vanwege Covid-19 in 
stabiele teams werden geroosterd (de zogenaamde 
‘bubbels’) en dat bewoners meer op hun eigen 
woonlocatie bleven. Bewoners bevestigden dit. Hierdoor 
zouden bewoners omringd kunnen zijn geweest door 
begeleiders die goed op de hoogte waren van de 
afspraken over het innemen van medicatie en daar ook op 
hebben gelet. De creativiteit en doortastendheid waarmee 
de zorg -noodgedwongen- werd aangepast vanwege 
Covid-19 zorgt daarmee voor inspirerende voorbeelden 
van zorgpraktijken die ook in de toekomst kunnen worden 
ingezet om kwaliteit van zorg te verbeteren.

Naast leren van de ongunstige effecten van de 
maatregelen op meldingen van agressie en de mogelijke 
gunstige effecten op medicatiefouten, is een andere 
belangrijke vraag of de maatregelen ook binnen de 
zorgorganisatie een verschillende uitwerking hebben 
gehad. Hiervoor zou kunnen worden gekeken naar 
verschillen per regio, en gerelateerd aan de wijze waarop 
maatregelen werden ingevoerd en hoe de dreiging van 
Covid-19 zich manifesteerde. Ook kan worden gedacht 
aan verschillen tussen bewoners, zoals naar voren 
kwam vanuit de ervaringsverhalen van mensen een 
verstandelijke beperking en hun persoonlijk begeleiders 
en uit de kwantitatieve studies die lieten zien dat naast 
de minderheid die sprak over negatieve gevolgen van 
de pandemie ook een kleine groep was die de nieuwe 
situatie beter vond.

Om de anonimiteit te waarborgen en in het kader van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) 
om wetenschappelijk onderzoek met zorggegevens 
mogelijk te maken, zijn alleen gegevens opgevraagd over 
alle regio’s en doelgroepen gezamenlijk. Rechtstreeks 
betrokken medewerkers van zorgorganisaties hebben 
echter de mogelijkheid om om in fijner detail gegevens 
op te vragen en te analuseren, mits voldaan wordt aan 
voorwaarden van doelmatigheid, ‘privacy by design’ en 
informatie richting cliënten10. Zodoende kunnen vragen 
over verschillen tussen organisatorische eenheden of 
doelgroepen beantwoord worden. De analysemethoden 
die voor het huidige onderzoek zijn ontwikkeld zijn 
open source beschikbaar (https://osf.io/f9mpd/) en 
de kennisinfrastructuur die gecreeërd is tussen de 
diverse academische werkplaatsen in Nederland geeft 
zorgorganisaties de mogelijkheden om deze tools in hun 
eigen praktijk in te zetten. 
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Figuur 3. Paneel c. 

Figuur 3. Weekaantallen incidentmeldingen in 2020 
(lichtblauwe lijn) afgezet tegen de spreiding van van 
weekaantallen in de periode 2017-2020 (lichtgrijs bereik op 
basis van 95% betrouwbaarheidsinterval) en gemiddelde 
(donkerblauwe lijn) voor incidenten met agressie (paneel 
a), onverklaarde afwezigheid (paneel b) en medicatiefouten 
(paneel c). De eerste lockdown periode is gemarkeerd  
in lichtblauw.

Discussie

De volgtijdelijkheid van het opschalen en afschalen van 
maatregelen tijdens de eerste lockdown en het stijgen 
en naar baseline terugkeren van incidentmeldingen met 
agressie maakt een oorzakelijk verband aannemelijk. 
De slag om de arm is dat ook andere omstandigheden 
veranderden in dezelfde periode en het kan strikt genomen 
niet worden uitgesloten dat ook deze veranderingen 
een bijdrage leverden aan de gevonden effecten. 
Ervaringsverhalen van personen met een verstandelijke 
beperking en begeleiders vanuit de eerste lockdown2,3,4,5,15,16 
getuigen ook van bezorgdheid, een schokeffect en 
onzekerheid over het perspectief. De ervaringsverhalen 
repten van onduidelijkheden in de communicatie, gebrek 
aan mogelijkheden voor overleg rondom toepassing en de 
perceptie dat de maatregelen per regio verschillend werden 
gehanteerd. De strenge eerste lockdown was een forse 
belasting voor minstens een deel van de bewoners alsmede 
hun begeleiders. Gelet op het uitzonderlijk hoge niveau 
van meldingen van agressie aan het einde van de eerste 
lockdown is het de vraag of de situatie nog veel langer 
houdbaar zou zijn geweest.

De daling van het aantal meldingen van medicatiefouten 
was niet verwacht als reactie op de lockdown. Mogelijk 
hebben begeleiders minder prioriteit gegeven aan het 
melden van incidenten met het ingaan van de crisis. Dit valt 
echter moeilijk te rijmen met de bevinding dat meldingen 
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De analyse van zorggegevens vormt een laagdrempelige 
manier om evidentie uit de praktijk op te halen. Deze 
‘practice based evidence’ kan worden ingezet in de 
evaluatie van de reactie op de pandemie, het opstellen 
van plannen in dialoog met cliënten, naasten en 
zorgprofessionals voor toekomstige uitbraken en het 
trekken van lessen voor structurele verbetering van de 
kwaliteit van de zorg. Tevens laten analyses zoals voor de 
huidige studie zien wat het nut kan zijn van registraties. 
Zo zijn registraties van incidentmeldingen bedoeld om 
zorgorganisaties in staat te stellen te leren van incidenten 
en daarmee stapsgewijs de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. In de huidige praktijk gebeurt dit vooral op 
het niveau van individuele incidenten van een bepaalde 
ernst. Door gerichte vragen te stellen (zoals: wat is de 
impact van de coronamaatregelen?) en gebruik te maken 
van geschikte onderzoeksstrategieën (zoals: onderbroken 
tijdserie analyse) kunnen registraties leiden tot inzichten 
op het niveau van de hele organisatie of zelfs het hele 
veld. Terugkoppeling van dergelijke inzichten naar de 
werkvloer laat zien wat de zin is van het registreren van 
dergelijke gegevens, en dat kan kwaliteit van dergelijke 
registraties zelf ook weer ten goede komen6. 

Conclusie

Tezamen met ervaringsverhalen uit ander onderzoek 
en surveys onder naasten laten incidentmeldingen 
zien dat er tijdens de eerste lockdown sprake was van 
een schokeffect in de langdurige zorg voor mensen 
met beperkingen. De snelle stijging van met name 
incidenten met agressie kwam pas ten einde toen de 
maatregelen met betrekking tot bezoek en activiteiten 
werden versoepeld. Ondanks de maatregelen die ook na 
de versoepelingen van kracht bleven of tijdelijk werden 
ingevoerd lijkt de situatie na de eerste strenge lockdown 
houdbaar te zijn gebleven. Wel lijkt de ‘winst’ met 
betrekking tot medicatiefouten geleidelijk ingeleverd te 
worden. Tijdens een pandemie is snelheid van ingrijpen 
essentieel en de stevige maatregelen tijdens de eerste 
golf hebben mogelijk veel ziekte voorkomen. Tegelijk 
dienen ongewenste neveneffecten ook gemonitord 
te worden en meegenomen te worden in bijstelling 
van het beleid. Afgaande op de incidentmeldingen is 
dat gelukt maar meer onderzoek is nodig vanuit de 
breedte van kwaliteit van leven om definitief te kunnen 
concluderen dat de versoepelingen en bijstellingen van de 
maatregelen adequaat waren. De cijfers onderstrepen de 
aanbevelingen vanuit ervaringsverhalen voor toekomstige 
crises. Tijdige en toegankelijke communicatie over te 
nemen maatregelen en het organiseren van continuïteit 
in zorgteams kunnen de crisisbestendigheid van de sector 
mogelijk nog verder versterken.
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Signaleren van pijn bij mensen met een 
(zeer) ernstige verstandelijke beperking

Samenvatting

• Het is een uitdaging om pijn te herkennen bij mensen 
met ernstige of zeer ernstige verstandelijk en  
meervoudige beperkingen.

• Het pijngedrag is namelijk veelal subtiel en 
persoonsafhankelijk.

• In drie onderzoeken wordt gewerkt aan handvatten voor 
ouders en professionals binnen de ondersteuning voor 
het eerder en met meer zekerheid herkennen van pijn:

 - In een kwalitatief onderzoek wordt naar ervaringen  
  van ouders gevraagd van kinderen en volwassenen  
  met een zeldzame genetische aandoening en een 
  verstandelijke beperking met betrekking tot pijn-
  herkenning en pijnbestrijding.

 - In het tweede onderzoek wordt een observatielijst  
  ontwikkeld om pijn te identificeren bij volwassenen  
  met zeer ernstige verstandelijk en meervoudige 
  beperkingen in dagelijkse situaties.
 - Het derde onderzoek richt zich op de ontwikkeling  
  van een systeem om met een slimme sok fysiologische  
  signalen van pijn weer te geven op een mobiele app  
  van een begeleider of ouder.
• Veelbelovende tussenresultaten worden beschreven, 

zoals pijngedragingen die overeenkomen bij kinderen 
en volwassenen met verschillende genetische 
aandoeningen, een observatieschaal met zeven sterk 
met elkaar samenhangende items en een algoritme 
verkregen uit de pijn-app dat 99% accuraat is.

• De implicaties van de resultaten zijn betere mogelijk-
heden voor snellere en meer accurate pijnherkenning 
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en meer inzicht in behandeleffecten. Deze implicaties 
zijn interessant voor zowel ouders als (medisch) 
professionals binnen de ondersteuning van mensen met 
een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Samenvatting (als narratief)

Het is een uitdaging om pijn te herkennen bij mensen 
met ernstige of zeer ernstige verstandelijk en meervou-
dige beperkingen omdat het pijngedrag veelal subtiel en 
persoonsafhankelijk is. In drie onderzoeken wordt gewerkt 
aan handvatten voor ouders en professionals binnen de 
ondersteuning voor het eerder en met meer zekerheid 
herkennen van pijn. In een kwalitatief onderzoek wordt 
naar ervaringen van ouders gevraagd van kinderen en 
volwassenen met een zeldzame genetische aandoening en 
een verstandelijke beperking met betrekking tot pijn-
herkenning en pijnbestrijding. In het tweede onderzoek 
wordt een observatielijst ontwikkeld om pijn te identi-
ficeren bij volwassenen met zeer ernstige verstandelijk 
en meervoudige beperkingen in dagelijkse situaties. Het 
derde onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een 
systeem om met een slimme sok fysiologische signalen 
van pijn weer te geven op een mobiele app van een  
begeleider of ouder. In dit artikel worden de veelbeloven-
de tussenresultaten beschreven zoals pijngedragingen die 
overeenkomen bij kinderen en volwassenen met verschil-
lende genetische aandoeningen, een observatieschaal 
met zeven sterk met elkaar samenhangende items en een 
algoritme verkregen uit de pijn-app dat 99% accuraat is. 
De implicaties van de resultaten zijn betere mogelijkheden 
voor snellere en meer accurate pijnherkenning en meer 
inzicht in behandeleffecten. Deze implicaties zijn interes-
sant voor zowel ouders als (medisch) professionals binnen 
de ondersteuning van mensen met een (zeer) ernstige 
verstandelijke beperking. 

Introductie

Mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke 
en meervoudige beperking ((Z)EVMB) hebben een groot 
risico op problemen die tot pijn kunnen leiden.1 Deze 
problemen komen vaak tegelijkertijd voor zoals obstipatie, 
gastro-oesofageale reflux, neuroskeletafwijkingen en 
zelfverwondend gedrag.2 Het herkennen van pijn in deze 
groep is vanwege subtiele en idiosyncratische pijnuitingen, 
-expressies en -gedragingen een uitdaging.3,4 Het tijdig 
herkennen van pijnuitingen is van belang om preventie 
en vroegtijdige behandeling in te zetten. Daarbij kan bij 
een deel van de oorzaken van pijn een vrij eenvoudige 
behandeling ingezet worden om de pijn te verminderen of 
te bestrijden.1,5

Ouders, begeleiders en andere zorgprofessionals van 
mensen met (Z)EVMB leren vaak gaandeweg het gedrag 
van hun kind of cliënt te herkennen en te duiden. Unieke 
medische achtergronden (onder andere genetische 
syndromen), individuele ervaringen en ook de unieke 
ontwikkeling die elke persoon doormaakt, zorgen ervoor 
dat pijngedragingen onvergelijkbaar kunnen zijn en per 
persoon verschillen. De wijze waarop mensen met ernstige 
of zeer ernstige beperkingen pijngedrag en pijnuitingen 
vertonen kan idiosyncratisch zijn (lachen, bevriezen als 
signaal voor pijn) en afwijken van het pijngedrag dat 
degenen zonder verstandelijke beperking laten zien. Op 
het moment dat er een vermoeden is van pijn zijn, en 
blijven, ouders en directe begeleiders een belangrijke bron 
van informatie voor artsen en andere medisch experts die 
een persoon met (Z)EVMB niet in het dagelijks leven zien 
en kennen, omdat zij de gedragsveranderingen mogelijk 
niet herkennen en de ernst daarvan beperkt kunnen 
inschatten.6,7 De vraag is hoe individuele pijnkenmerken 
die door ouders en/of directe begeleiders worden 
herkend ook herkend kunnen worden door andere 
zorgprofessionals opdat deze kenmerken onderdeel 
kunnen worden van het diagnostische proces.
Als iemand met (Z)EVMB pijn ervaart heeft dit grote 
invloed op zijn of haar kwaliteit van bestaan. Om het 
diagnostische proces te verbeteren en de individuele 
pijnsignalen van een persoon met EMB of (Z)EVMB over te 
dragen naar anderen hebben naasten en zorgprofessionals 
behoefte aan instrumenten waarmee ze snel en goed 
pijn kunnen signaleren.8 Hoewel de afgelopen jaren 
betrouwbare pijnobservatieschalen zijn ontwikkeld om 
pijn te beoordelen voor kinderen met (Z)EVMB, is het 
niet duidelijk of deze ook ingezet kunnen worden bij 
volwassenen.4 De ‘Checklist Pijngedrag’ (CPG) heeft 
bijvoorbeeld goede psychometrische eigenschappen 
bij kinderen met (Z)EVMB, maar blijkt onvoldoende 
adequaat te zijn om pijn te signaleren bij volwassenen 
waardoor er behoefte is aan de ontwikkeling van een 
observatieinstrument specifiek voor volwassenen met  
(Z)EVMB in dagelijkse situaties.4

Binnen deze doelgroep is het vooralsnog ook onbekend 
of er bij pijn fysiologisch op dezelfde manier wordt 
gereageerd als bij mensen zonder beperking. Zo laten zij 
niet altijd het reflexmatige terugtrekken van ledematen 
zien bij een pijnprikkel. Uit een beperkt aantal eerdere 
onderzoeken bij volwassenen en kinderen met (Z)EVMB 
blijkt dat de ademhalingsfrequentie geen goede maat is 
en dat cortisolmetingen te invasief werden bevonden door 
onderzoekers.3,9 Vanuit een systematische review is toen 
bepaald welke fysiologische maten betrouwbaar genoeg 
pijn kunnen meten en een lage invasiviteit hebben.10 Een 
systeem waarbij niet-invasief op het lichaam een meting 
uitgevoerd kan worden die pijnsignalen herkent, zou een 
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goede bijdrage leveren aan de dagelijkse ondersteuning 
van mensen met (Z)EVMB door zowel ouders als 
professionals. Het is hierbij uiteraard ook van belang dat 
er bij de ontwikkeling van technologie om de lichamelijke 
reactie weer te geven (bijvoorbeeld een mobiele applicatie) 
wordt gekeken naar wensen vanuit de praktijk. Daarom is 
het zaak om het onderzoek coöperatief uit te voeren  
met begeleiders uit de praktijk en ouders van mensen  
met (Z)EVMB.

Verbetering van pijnherkenning bij mensen met  
(Z)EVMB kan op meerdere manieren. Het doel van dit 
artikel is om ouders en (AVG-)artsen te informeren over 
lopend onderzoek naar het signaleren van en reageren 
op pijnsignalen bij deze doelgroep. Hiertoe worden 
drie onderzoeken beschreven met als hoofdvraag: Hoe 
kan pijnherkenning bij personen met (Z)EVMB worden 
verbeterd teneinde de samenwerking tussen ouders 
en professionals binnen de ondersteuning gericht op 
diagnostiek en bestrijding van pijn te verbeteren? Door 
middel van drie verschillende onderzoeken willen we 
deze onderzoeksvraag beantwoorden, te weten: 1) een 
serie van ervaringsverhalen en interviews met ouders over 
pijnherkenning en pijnbestrijding bij hun kind met een 
zeldzame genetische aandoening (ZGA) en verstandelijke 
beperking (pijnherkenning ZGA); 2) de beschrijving van 
de ontwikkeling van een pijnobservatieschaal specifiek 
voor volwassenen met (Z)EVMB (Pain Observation Scale 
for Adults with profound Intellectual Disability (POSAID)); 
3) de ontwikkeling van een systeem om pijn te meten 
gebaseerd op fysiologische signalen bij volwassenen met 
(Z)EVMB (EMB pijn app).

Methoden

Om bij te dragen aan de pijnherkenning bij mensen 
met (Z)EVMB wordt hierna van elk van de afzonderlijke 
onderzoeken de opzet kort beschreven.

Pijnherkenning bij zeldzame genetische 
aandoeningen
In samenwerking met de patiëntenverenigingen voor 
Cornelia de Lange Syndroom (CdLS), Pitt-Hopkins 
Syndroom (PTHS), Rubinstein-Taybi Syndroom (RTS) 
en Marshall-Smith Syndroom (MSS) en via het online 
platform Waihonapedia is een semi-gestructureerde 
vragenlijst over pijn uitgezet en zijn ouders opgeroepen 
om persoonlijke ervaringen met pijnherkenning te 
delen in per syndroom een afgeschermde virtuele 
thema-omgeving. Deze vier syndromen variëren van 
zeldzaam tot zeer zeldzaam en worden onderzocht en 
behandeld bij het Amsterdams Expertise Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen. Ook zijn interviews afgenomen 

met medisch en gedragsdeskundigen met kennis van (één 
van de) vier syndromen en met ouders van zowel kinderen 
als volwassenen (m/v) van elk van de syndromen. Ouders 
werden via nieuwsbrieven uitgenodigd om deel te nemen 
en professionals werden persoonlijk benaderd.

De interviews en vragenlijsten voor ouders volgden 
een vergelijkbare structuur. Er werd gevraagd naar: 
gedragingen en uitingen die ontstonden of verdwenen 
bij pijn, inclusief lichamelijke signalen; vormen van 
(farmacologische) pijnbestrijding; bezoek, diagnose en/
of behandeling van de arts; en ervaringen met artsen en 
ziekenhuisbezoeken. Interviews met professionals werden 
ingezet vanuit de invalshoek van de professional, waarbij 
ook naar vergelijkingen binnen en tussen syndromen werd 
gekeken. De themakamers over pijn, voor elk syndroom 
één, die speciaal waren ingericht voor ervaringsverhalen 
van ouders, werden gedurende zes weken onder de 
aandacht gebracht. Elk ervaringsverhaal was uniek, maar 
deze voorbeeldstructuur werd geadviseerd: Het begin, 
beschrijving van de episodes van pijn, oplossingen en tips, 
blijvende uitdagingen en hulpbronnen.

De kwalitatieve data uit de themakamers en vragenlijsten 
werden geanalyseerd vanuit Grounded Theory, de inhoud 
was ongestructureerd en thema’s zijn uit de antwoorden 
gehaald. De methodologie van Grounded Theory richt 
zich op het voortbrengen van theorieën direct uit analyse 
van de data.11 Voor de informatie uit de interviews werd 
gebruik gemaakt van Thematic Synthesis, aangezien 
voor deze al een voorafgaande structuur werd gebruikt. 
Thematic Synthesis werkt op drie niveau’s; eerst wordt 
tekst per regel gecodeerd, waarna descriptieve thema’s en 
uiteindelijk analytische thema’s worden gegenereerd.12

Ontwikkeling van de pijnobservatieschaal voor 
volwassenen met (Z)EVMB: POSAID
Voor de ontwikkeling van een instrument om binnen de 
ondersteuning pijn te herkennen bij volwassenen met (Z)
EVMB is aangesloten bij bestaande kennis gebaseerd op 
de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS).13 
De REPOS is een instrument dat is ontwikkeld voor het 
signaleren en in kaart brengen van pijn bij ouderen met 
een uitingsbeperking en is ontwikkeld vanuit dezelfde 
expertisegroep als de CPG.14 De REPOS wordt bovendien 
aanbevolen binnen de ‘multidisciplinaire richtlijn 
Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke 
beperking’’.15 De REPOS bestaat uit 10 items waarbinnen 
gedrag beschreven wordt wat gerelateerd kan zijn aan 
pijn (zie Tabel 2 items 1-10) die als ‘aanwezig’ of ‘afwezig’ 
kunnen worden gescoord. Hoe hoger de totaalscore 
hoe groter de kans op pijn. Algemeen wordt gesteld dat 
er bij 3 of meer positief gescoorde items pijn aanwezig 
is.13 Binnen de REPOS is er slechts één item gericht op 
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veranderingen in lichaamsbewegingen (item 6). Omdat 
mensen met (Z)EVMB ernstige motorische beperkingen 
hebben, hebben we gezocht binnen bestaande 
instrumenten en literatuur naar mogelijke aanvullende 
items die gericht zijn op subtielere veranderingen in 
bewegingen en die kunnen duiden op pijn. Op basis 
hiervan zijn items toegevoegd afkomstig uit de NCAPC16 

en vanuit de studie van Defrin.17 In de literatuur wordt 
tot slot verandering van gezichtskleur beschreven als 
specifieke uiting van pijn bij mensen met (zeer) ernstige 
verstandelijke beperkingen en dit item is ook toegevoegd 
(zie Tabel 2 items 11-15).3

Voor 85 volwassenen met (Z)EVMB is schriftelijk informed 
consent verkregen voor deelname aan het onderzoek.  
Er werden video-opnames door de onderzoeker gemaakt 
tijdens een dagelijkse situatie waarbij vermoedelijk pijn 
aanwezig was, hetgeen in samenspraak met naasten 
of begeleiders werd bepaald. Er werden twee camera’s 
gebruikt: een gericht op het gezicht van de persoon met 
(Z)EVMB en een op het lichaam. Tijdens de opnames 
waren altijd een begeleider aanwezig die de persoon goed 
kende. Er werd gestopt met de opnames indien deze 
begeleider aangaf dat er bij de persoon met beperkingen 
te veel ongemak aanwezig was. De opnames werden 
gedurende twee minuten gescoord met de REPOS en de 
aanvullende items op aanwezigheid van de betreffende 
items (zie Tabel 2) door twee onderzoekers om de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen. Na twee 
weken werd een derde (n=32) van de beelden nogmaals 
gescoord om intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid te 
bepalen. Mokken scale analyse, een model vanuit de 
Item Respons Theorie is gebruikt om de constructvaliditeit 
van de schaal bestaande uit 15 items te bepalen. Deze 
techniek wordt gebruikt om de kans te schatten waar 
op het continuüm van een bepaalde latente trek, in het 
huidige onderzoek ‘pijn’ iemand zich bevindt. De items 
(in dit geval de 15 of een deel van deze 15) die de latente 
trek (pijn) meten representeren een bepaalde positie op 
de schaal. Zo worden personen geordend naar de mate 
waarin iemand een eigenschap of vaardigheid bezit. 

De EMB Pijn App
Binnen de Academische Werkplaats Bartiméus – Vrije 
Universiteit Amsterdam is in samenwerking met de 
Technische Universiteit Eindhoven een project gestart 
rondom ‘de slimme sok’.18 Met een Bluetooth-device 
wordt huidgeleiding op de voetzool gemeten.19 De 
huidgeleiding zegt iets over de zweetreactie van een 
persoon, een reactie van het autonome zenuwstelsel op 
een (al dan niet bedreigende) stimulus. Als vervolg op dit 
project is gestart met het ontwikkelen van een EMB pijn 
app, met input van begeleiders en ouders en voor gebruik 
in de dagelijkse praktijk.

Allereerst is voor de app een visualisatie ontwikkeld 
(zie Figuur 1).20 Vervolgens is de stap gezet naar de 
softwareontwikkeling.21 Bij twintig gezonde personen 
zonder beperking (18-55 jaar, gezond hart- en vaatstelsel, 
geen angst of paniekstoornis, niet zwanger en geen 
allergie voor materialen in de sok) is een pijnreactie 
opgewekt door een hand in een bak met koud water (± 6° 
Celsius) onder te dompelen tot de pijngrens werd bereikt. 
Hiermee is met een random forest prediction methode een 
algoritme ontwikkeld dat huidgeleidingssignalen bij pijn 
onderscheid van huidgeleiding bij geen pijn.22 De laatste 
stap rond de app-ontwikkeling is het programmeren van 
het algoritme in een nieuwe applicatie en deze te testen 
op tien gezonde deelnemers. Bij succes wordt de app 
vervolgens in de praktijk op volwassenen met (Z)EVMB 
en verwachte pijnmomenten (zoals tijdens fysiotherapie) 
getest. Er wordt onderzocht of de app pijn bij mensen 
met (Z)EVMB herkent, of de app sneller reageert dan dat 
pijn geobserveerd wordt en welke interventie begeleiders 
inzetten bij een pijnsignaal.

Figuur 1. Het resultaat van het visualisatie-onderzoek van 
de EMB pijn app; Bovenaan is geen pijn, middenin is een 
tussenpositie en onderaan is pijn.
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Resultaten

De resultaten op het gebied van pijnherkenning bij 
mensen met (Z)EVMB worden per onderzoek beschreven, 
echter gaat het om lopend onderzoek, waardoor nog niet 
alle resultaten bekend zijn.

Pijnherkenning bij zeldzame genetische 
aandoeningen
Uit het onderzoek naar pijnherkenning bij mensen 
met een zeldzame genetische aandoening en een 
verstandelijke beperking zijn twaalf ervaringsverhalen 
gedeeld (zes CdLS-ouders en zes PTHS-ouders), 
dertien vragenlijsten ingevuld (zeven CdLS-ouders, vier 
PTHS-ouders en één RTS-ouder) en twintig interviews 
afgenomen (vier medici, vier gedragsdeskundigen, drie 
CdLS-ouders/ouderparen, vier PTHS-ouders/ouderparen, 
vier RTS-ouders/ouderparen en één MSS-ouder). Thema’s 
die naar voren kwamen uit de themakamers en de 
vragenlijsten waren: 1) Gedragsveranderingen kunnen 
voortkomen uit zowel pijn als stress, vermoeidheid en 
overstimulatie, 2) Het gedrag van het kind/de volwassene 
bij pijn is vaak uniek en idiosyncratisch, 3) Ouders  
voelen inadequaatheid bij het overbrengen van klachten 
bij hun kind en het overtuigen van professionals  
(artsen, begeleiders) van de ernst van de 
gedragsverandering. Voor een overzicht van de 
pijngedragingen die uit de ervaringsverhalen naar  
voren kwamen zie Tabel 1.

Uit interviews met ouders van kinderen met een zeldzame 
genetische aandoening bleek dat het herkennen en 
erkennen van de ouderlijke intuïtie (een ‘niet pluis’ gevoel) 
door artsen belangrijk is. Hierdoor wordt de gang naar 
artsen en het ziekenhuis als minder stressvol bevonden. 
Zowel artsen als gedragsdeskundigen gaven aan dat zij 
graag zien dat bij elke gedragsverandering door ouders/
verzorgers een (medisch) consult wordt aangevraagd. 
Verdere informatie uit de interviews zal op de website van 
de patiëntenverenigingen die aan het onderzoek hebben 
meegewerkt worden gepubliceerd alsook gedeeld op de 
website van het EMB pijn app project (www.embenict.nl) 
en van het kennisplein gehandicaptenzorg  
(www.kennispleingehandicaptensector.nl).

POSAID
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de items 
varieerde van 0.39 tot 1.00 met een gemiddelde  
Cohen’s kappa van 0.80 (item 5,8,10 en 13<0.80).  
De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid voor observator  
1 was 0.88 (gemiddelde Cohen’s kappa) en voor 
observator 2 0.80 (gemiddelde).
Mokken analyse over de 15 items leverde een sterke 

schaal op bestaande uit zeven items (H = 0.59, Rho = 
0.81; zie tabel 2 dikgedrukte items). 

De EMB Pijn App
Het experiment voor het ontwikkelen van een algoritme 
voor de EMB pijn app heeft met twintig gezonde 
participanten zonder beperkingen 150.000 datapunten 
opgebracht, waarmee met een random forest prediction 
een modelberekening is gemaakt.22 Deze classificatie 
methode gebruikt informatie uit bestaande datapunten 
om van nieuwe datapunten te voorspellen of dit een 
pijnmoment of een moment zonder pijn betreft. Het 
heeft een model naar voren gebracht dat momenten 
met acute pijn, zoals in het experiment ervaren door 
gezonde deelnemers, in 999 van de 1000 gevallen kan 
onderscheiden van momenten zonder pijn (Accuracy > 
0.999, ROC > 0.999). Deze studie met mensen zonder een 
beperking is belangrijk omdat zij zelf kunnen aangeven 
wanneer zij pijn ervaren.

Discussie

In dit artikel worden drie onderzoeken beschreven die 
kunnen bijdragen aan het herkennen en diagnosticeren 
van pijn bij mensen met (Z)EVMB, teneinde de samen-
werking tussen ouders en professionals binnen de 

Tabel 1. De ervaren pijngedragingen van ouders bij hun kind met  
Cornelia de Lange Syndroom (CdLS) of Pitt-Hopkins Syndroom (PTHS).

Pijngedraging of -uiting

(hard, klagerig) Huilen

Stil/teruggetrokken gedrag

Gedragsverandering

Zelfverwonding (slaan, 
krabben, bonken, trekken)

Ledematen ontzien

Monotone klanken

(over)Strekken

Schreeuwen

Gespannen lachen/  
glimlachen

Gebogen (macaroni)
houding

Niet meer willen eten/
drinken

% van 6
verhalen
PTHS

100%

66,7%

0,0%

83,3%

33,3%

50,0%

66,7%

16,7%

33,3%

0,0%

16,7%

% van 6
verhalen
CdLs

33,3%

50,0%

83,3%

0,0%

33,3%

16,7%

0,0%

33,3%

0,0%

33,3%

16,7%

% van 12
verhalen
totaal

66,7%

58,3%

41,6%

41,6%

33,3%

33,3%

33,3%

25,0%

16,7%

16,7%

16,7%
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ondersteuning gericht op diagnostiek en bestrijding van 
pijn te verbeteren. Ouders van kinderen met zeldzame 
genetische aandoeningen voelen zich door medici graag 
gehoord als expert over het gedrag van hun kind. Waar 
artsen zich doorgaans richten op lichamelijke kenmerken 
van pijn of ongemak, kijken ouders naar de verandering in 
het gedrag dat wijst op een verandering in welzijn. Vooral 
in gevallen waar geen medische/lichamelijke oorzaak 
gevonden wordt, is verder onderzoek gewenst. Uit de 
analyses naar de constructvaliditeit van de POSAID lijkt dat 
de betrouwbaarheid goed is en een schaal bestaande uit 
zeven items, samengesteld uit items uit de REPOS en de 
literatuur, een veelbelovend instrument om pijn adequaat 
te signaleren in de dagelijkse praktijk bij volwassenen met 
(Z)EVMB. De EMB pijn app zou ingezet kunnen worden 
om eventueel te zoeken naar specifieke momenten van 
pijn bij volwassenen met (Z)EVMB en om diagnostiek  
te ondersteunen.

De beschreven onderzoeken zijn van belang, gezien het 
bestaan van vele pijn veroorzakende aandoeningen bij 
mensen met (Z)EVMB en de mogelijk ernstige en pijnlijke 
gevolgen als aandoeningen, zoals neuroskeletafwijkingen, 
onbehandeld blijven.1 Zoals zowel het onderzoek naar pijn 
bij mensen met een zeldzame genetische aandoening als 
het onderzoek naar de POSAID suggereren, dat de manier 
waarop mensen met (Z)EVMB pijn uiten voor een deel 
anders is dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. 
Zowel uit de huidige studies als uit eerder onderzoek komt 
duidelijk naar voren dat gedragingen kunnen verschillen 
tussen kinderen en volwassenen, alsook per situatie of 
per pijnoorzaak.4 Dit betekent dat bij elke cliënt zowel 
een individueel pijnprofiel zou moeten worden opgesteld, 
alsook dat deze regelmatig bijgewerkt en aangepast 
moet worden gebruikmakend van alle mogelijke 
informatiebronnen: observatie door ouders en begeleiders; 
gedragswetenschappelijk en medisch onderzoek, gebruik 

Tabel 2. De tien items van de REPOS (item 1-10) met beschrijvingen van pijngedrag met de vijf aanvullende items vanuit de literatuur  
(item 11-15) en de definitieve items (dikgedrukt).13

Item 

1. Gespannen gezicht

2. Ogen (bijna) dichtknijpen

3. Optrekken bovenlip

4. Grimas

5. Angstig kijken 

6. beweging van lichaamsdeel

7. Paniekerig, paniekreactie

8. Kreunen/jammeren

9. Onrustgeluiden/verbale uitingen 

10. Inhouden adem/stokken ademhaling 

11. bewegingen van lippen of tong

12. verandering in gezichtskleur

13. Bevriezen

14. verandering in bewegings-intensiteit 

15. Stijf bewegen, gespannen bewegen

Omschrijving

Eén of meer spieren in het gezicht worden aangespannen (zijn niet ontspannen).

Het samen- of dichtknijpen van de ogen.

Het omhoog trekken van de bovenlip waardoor afstand tussen bovenlip en neus wordt verkleind; lijnen 
tussen neus en mondhoeken dieper; neusgaten opgetrokken en vergroot.

Alleen scoren als onderstaande drie gezichtsexpressies gezamenlijk voorkomen: 1) Wenkbrauwen die 
samen- en naar beneden getrokken zijn, waarbij de huid tussen de wenkbrauwen opbolt. 2) Samen- of 
dichtgeknepen ogen. 3) Lijnen tussen neusvleugels en mondhoeken (naso-labiale plooi) die dieper liggen 
dan normaal en zijwaarts zijn opgetrokken.

Grote, wijd geopende ogen en wenkbrauwen die aan de binnenzijde iets omhoog en samengetrokken zijn.

Iedere beweging die duidt op verzet of het beschermen van een (pijnlijk) lichaamsdeel. 

Een extreme vorm van angst die zich uit in willekeurige onrustige lichaamsbewegingen of heftig verzet.  
Dit kan samengaan met:  
• Een angstige blik gekenmerkt door grote wijd geopende ogen en wenkbrauwen die aan de binnenzijde  
 iets omhoog en samengetrokken zijn; en/of  
• Intense kreten of verbale uitingen van pijn’.

Monotoon en klaaglijk geluid.

Plotselinge of langer aanhoudende intense kreten of verbale uitingen van pijn. 

Kortstondig stoppen met ademhaling, de adem blijft steken.

Lippen tuiten, strak, pruilen of beven, tandenknarsen, tong duwen

Gezichtskleur wordt bleker of roder.

Gezicht en lichaam bewegen enkele seconden niet.  

Persoon beweegt meer of minder.

Meerdere spieren in het lichaam worden aangespannen (zijn niet ontspannen). Bijvoorbeeld een toename 
van spasticiteit.
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van observatieinstrumenten zoals de POSAID en PBC en 
gebruik van de EMB pijn app.

Het kwalitatieve onderzoek naar pijnherkenning en 
pijnbestrijding bij zeldzame genetische aandoeningen 
geeft uitgebreide en unieke informatie over individuele 
pijngedragingen en in hoeverre deze variëren tussen de 
aandoeningen. De resultaten kunnen zowel ouders als 
(medisch) professionals helpen bij het eerder herkennen 
van pijn. In het vervolgonderzoek naar de POSAID 
wordt als eerste stap onderzocht of vier (helemaal niet, 
geringe mate, gemiddelde mate en hoge mate) in plaats 
van twee score-opties (wel of niet gedrag aanwezig) 
leidt tot nog betere pijnherkenning en meer inzicht 
in behandeleffecten oplevert. Vervolgens moeten de 
psychometrische eigenschappen van de POSAID opnieuw 
worden geanalyseerd. De EMB pijn app blijkt zeer accuraat 
acute pijnmomenten te kunnen onderscheiden van 
momenten zonder pijn. Het effectonderzoek bij mensen 
met (Z)EVMB en pijn in het dagelijks leven, alsmede 
een vervolgonderzoek naar het effect van epileptische 
toevallen op metingen, zal in september 2021 starten.

Onderzoek naar het signaleren van pijn bij mensen met  
(Z)EVMB is in volle gang. Een limitatie bij het onderzoek 
naar pijnherkenning bij ouders van mensen met een 
zeldzaam genetisch syndroom is dat een beperkt 
aantal deelnemers per zeldzame aandoening heeft 
geparticipeerd. Hierdoor is generalisatie van resultaten 
onder andere naar pijngedragingen bij kinderen en 
volwassenen met bijvoorbeeld Marshall-Smith syndroom 
onmogelijk. Bij het instrument de POSAID is nog niet 
duidelijk of deze goed in staat is kleine verschillen in 
aanwezige pijn goed te kunnen beoordelen. Ook zijn 
momenteel nog geen cut-off scores van de POSAID 
bekend waarmee bepaald kan worden of er (met een 
hoge waarschijnlijkheid) wel of geen pijn aanwezig 
is. Hiernaast zijn er beperkingen bij het meten van 
fysiologische signalen, zoals in het onderzoek naar de 
EMB pijn app: gebruik van de app is beperkt mogelijk 
wanneer de persoon loopt en tijdens een epileptische 
toeval en onmogelijk bij een aandoening aan het centraal 
zenuwstelsel. Echter, het integreren van de kennis en 
mogelijkheden voortkomend uit deze onderzoeken, 
zoals het gebruik van de pijn app in combinatie met 
een observatie met de POSAID, zal interessant zijn en 
waardevol bijdragen aan de herkenning en bestrijding  
van pijn bij mensen met (Z)EVMB.
Er is tevens nog veel onbekend over pijnervaringen 
en pijngedrag bij mensen met (Z)EVMB. We weten 
onvoldoende over hoe pijn in het perifeer en centraal 
zenuwstelsel wordt verwerkt, hoe de pijnwaarneming  
kan verschillen en hoe het komt dat pijn soms niet leidt 
tot reflexmatig terugtrekken bij degenen met  

(Z)EVMB. Ook is er nog onvoldoende kennis over coping 
strategieën bij zowel de persoon zelf als bij mensen 
die hen ondersteunen. Wetenschappelijke kennis kan 
bijdragen aan deze en andere vragen rondom pijn bij deze 
doelgroep. Zo overbruggen wij de kloof tussen de kennis 
van ouders en professionals.
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Achtergrond en aanleiding 
voor de Covid-19 registratie
De Covid-19 pandemie heeft ingrijpende gevolgen voor heel 
Nederland, maar voor mensen met een verstandelijke be-
perking (VB) in het bijzonder. Zij vormen een zeer kwetsbare 

groep vanwege hogere gezondheids- en besmettingsri-
sico’s.1 Ook de landelijke maatregelen om verspreiding van 
het virus tegen te gaan, hebben een grote impact op het 
welzijn en de gezondheid van mensen met een VB en hun 
naasten.1 Strenge bezoekregelingen en het wegvallen van 
dagbesteding zorgen voor verlies van dagelijkse structuur 
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en toenemende eenzaamheid en onrust.2-4

Om mensen in de gehandicaptenzorg goede zorg en onder-
steuning te kunnen bieden tijdens de Covid-19 pandemie 
is beleid nodig dat zoveel mogelijk aansluit bij de specifieke 
situatie en behoeften van mensen met een VB. Het bieden 
van maatwerk is dan ook onderdeel van de Covid-19  
strategie opgesteld door het ministerie van VWS en ver-
tegenwoordigende organisaties van mensen met een beper-
king.5 Om dit beleid te kunnen ontwikkelen, tijdens deze 
en eventuele toekomstige pandemieën, is meer medische 
kennis over Covid-19 in deze doelgroep nodig.
Virusinfecties binnen deze groep kenmerken zich door een 
slechter verloop en een hogere mortaliteit.6 Of en in welke 
mate dit ook voor het SARS-CoV-2 virus geldt was bij de 
start van de Covid-19 pandemie nog onbekend, al wezen 
gaandeweg de eerste internationale studies op hogere 
infectieratio’s en mortaliteit bij mensen met een VB.7-10 
Daarnaast is meer kennis nodig over risicogroepen op  
basis van onderliggende aandoeningen of syndromen  
die er onder mensen met een VB specifiek aan te  
wijzen zijn.10

De landelijke Covid-19 registratie van het RIVM richt zich op 
de algemene bevolking en locatie van besmetting. Daarin 
wordt sinds 1 juli 2020 wel bijgehouden of de besmet-
tingslocatie een woonvoorziening voor gehandicapten 
betreft, maar niet wat de onderliggende handicap is. Hier-
door ontbreken specifieke gegevens over mensen met een 
VB. Deze kennis is echter van groot belang, omdat mensen 
met een VB een kwetsbare gezondheid hebben met vaak 
verschillende chronische onderliggende gezondheidsproble-
men.11 Aan het begin van de Covid-19 pandemie heeft de 
Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het 
Radboudumc daarom, in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een registratie-
database opgesteld. AVG-artsen en het ministerie van VWS 
zagen vrijwel gelijktijdig het belang in van centrale datare-
gistratie, om inzicht te krijgen in de impact en het verloop 
van Covid-19 infecties bij mensen met een VB. Door bij 
zorgorganisaties zelf direct deze gegevens op te halen is 
er vanaf de start van de pandemie inzicht in de aantallen 
cliënten met een Covid-19 verdenking en in de kenmerken 
van deze patiënten. Dit artikel geeft een overzicht over de 
ontwikkeling van deze landelijke Covid-19 registratie  
en beschrijft de belangrijkste bevindingen uit deze  
dataverzameling.

Landelijke dataverzameling

Sinds 24 maart 2020 is deze onlinedatabase opengesteld, 
waarin zorginstellingen voor mensen met een VB gege-
vens bijhouden over Covid-19 bij hun cliënten. Via een 
onlinedatabase in Castor EDC worden gepseudonimiseerde 
gegevens van mensen met een VB m.b.t. Covid-19 infecties 

landelijk en op een veilige en uniforme manier verzameld. 
Vanuit de zorginstellingen voeren (AVG-)artsen of andere 
zorgverleners gegevens in van patiënten waarbij de  
diagnose Covid-19 in overweging is genomen. Het gaat 
zowel om patiënten met een verdenking op een infectie 
als middels een test bewezen besmettingen, omdat er 
in het begin van de pandemie nog niet op grote schaal 
getest kon worden. 

De gegevens in de registratie hebben betrekking op socio-
demografische gegevens van de patiënt (zoals geslacht, 
leeftijd, woonvorm), medische voorgeschiedenis (zoals de 
mate en etiologie van de VB, onderliggende chronische 
aandoeningen, verminderde weerstand) en de omstandig-
heden rondom de Covid-19 infectie (zoals klachten,  
testresultaten, ziekenhuisopname, overlijden). Deze items 
in de registratie zijn samengesteld door artsen verstande-
lijk gehandicapten, epidemiologen en dataspecialisten, 
op basis van op dat moment bekende inzichten van met 
name de WHO ten aanzien van factoren die geassoci-
eerd zijn met hoger infectierisico of ernstiger verloop van 
Covid-19. 

Ondanks de snelheid waarmee het ontwikkelen van 
de database gepaard ging, is er veel aandacht geweest 
voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
en het waarborgen van de privacy van deelnemers, 
in goed overleg met de privacyfunctionaris van het 
Radboudumc. Door de manier waarop gegevens door 
de zorgorganisaties online in Castor worden ingevoerd, 
blijven zij zelf eigenaar van de gegevens van hun eigen 
cliënten. Dat betekent dat zorgorganisaties bijvoorbeeld 
zelf een codesleutel bijhouden. De academische 
werkplaats treedt op als verwerkingsverantwoordelijke 
voor het doel zoals hierboven beschreven.

De Covid-19 registratie is een doorlopende 
dataverzameling, wat betekent dat deze sinds maart 
2020 continu verder aangevuld wordt met gegevens van 
nieuwe cliënten met een (mogelijke) Covid-19 infectie. Dit 
heeft ertoe geleid dat de dataverzameling gedurende de 
looptijd ook wat aanpassingen gekend heeft, om flexibel 
op veranderingen in de maatschappij en Covid-19 beleid 
in te springen. Om te voorkomen dat het registreren 
van alle gegevens van het toenemende aantal cliënten 
met een negatieve testuitslag te veel tijd in beslag gaat 
nemen, is eind 2020 de vragenlijst voor cliënten met een 
negatieve testuitslag verkort en hebben we een module 
ingebouwd om herhaalde testresultaten van dezelfde 
cliënten gemakkelijk te registreren. Sinds januari 2021 
zijn er nieuwe vragen toegevoegd om gegevens m.b.t. 
vaccinaties in de gehandicaptenzorg te verzamelen in de 
landelijke registraties.

Tevens hebben er in samenwerking met andere onder-
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*  De weergegeven sterftepercentages betreffen case fatality rates (CFR). De CFR is het aantal overleden personen met Covid-19 
 gedeeld door het totaal aantal mensen waarbij de Covid-19 infectie door middel van een test is vastgesteld. 

zoekers aanpassingen in de dataverzameling plaats-
gevonden. De Academische werkplaats GOUD heeft 
vragen toegevoegd met betrekking tot de inzet van de 
verkorte kwetsbaarheidsindex. Deze index is door hen 
ontwikkeld om de kwetsbaarheid van mensen met een 
verstandelijke beperking te meten. Het begrip kwetsbaar-
heid werd, net als de tool om deze in kaart te brengen, 
in de Covid-19 pandemie zeer relevant, aangezien dit 
meespeelt in de afweging of een ziekenhuisopname 
wenselijk bij een Covid-19 patiënt.12 Daarom zijn er sinds 
juni 2020 vragen aan de dataregistratie toegevoegd over 
de inzet van de verkorte kwetsbaarheidsindex en de score 
ervan bij cliënten met VB, zodat Academische werkplaats 
GOUD inzicht in de toepassing ervan in de deelnemende 
zorgorganisaties kan krijgen. De index is echter bij slechts 
een zeer kleine groep cliënten toegepast, waarschijnlijk 
omdat er van code zwart op intensive care afdelingen, 
wat aanleiding was voor de versnelde ontwikkeling van de 
verkorte VB-kwetsbaarheidsindex13, gelukkig geen sprake 
is geweest. 

Bevindingen uit de  
Covid-19 registratie

Momenteel nemen 44 zorglocaties voor mensen met een 
VB deel aan de online registratie en is er sprake van een 
goede landelijke spreiding; de geografische verdeling van 
de zorgorganisaties over Nederland is vergelijkbaar met 
de verdeling van alle bij de VGN aangesloten zorgorga-
nisaties. De deelnemende organisaties bieden zorg aan 
ongeveer 60% van de cliënten met een VB in Nederland. 
Inmiddels zijn er bijna 10.000 cliënten geregistreerd in 
de database. Het analyseren van de geregistreerde data 
van deze groep cliënten geeft inzicht in de impact van 
Covid-19 infecties onder cliënten met een VB. Beschrij-
vende statistiek geeft inzicht in het verloop van het aantal 
nieuwe besmettingen en het voorkomen van klachten, 
ziekenhuisopnames en overlijden. Voorlopige bevindingen 
uit de registratie worden regelmatig in factsheets gedeeld. 
De meest recente factsheet is in figuur 1 gepubliceerd. (zie 
volgende pagina). Belangrijk om hierbij in ogenschouw 
te nemen is dat het een lopende dataregistratie betreft; 
de database is nog in wording, cliënten en hun gegevens 
kunnen retrospectief nog worden ingevoerd. Daarom is 
het alleen mogelijk patronen te beschrijven op basis van 
de geregistreerde data.

Uit voorlopige resultaten blijkt ten eerste dat cliënten met 
een VB al op jonge leeftijd kwetsbaar zijn voor Covid-19; 
besmettingen komen op jongere leeftijd voor en sterfte-
cijfers per leeftijdsgroep liggen hoger dan in de algemene 
bevolking. Deze voortijdige kwetsbaarheid, mogelijk tot 
15 jaar eerder dan de algemene bevolking, is een bekend 

fenomeen bij mensen met een VB.14 Omdat de leeftijdsop-
bouw van de populatie mensen met VB anders is dan die 
in de algemene populatie (jonger), kan men ten onrechte 
minder leeftijdsgebonden kwetsbaarheid in relatie tot 
Covid-19 veronderstellen als er in de populatiecijfers geen 
onderscheid wordt gemaakt naar VB. 

De bevindingen uit de Covid-19 registratie laten ten 
tweede zien dat de meerderheid van de besmette cliënten 
met een VB tussen de 40 en 69 jaar oud is. Sterfte door 
Covid-19 onder mensen met een VB is vanaf jongere leef-
tijd verhoogd in vergelijking met de algemene populatie.15 
De Covid-19 registratie toont onder besmette cliënten een 
sterftepercentage hoger dan 1% vanaf 30 jaar en ouder*, 
waar dat in de algemene populatie pas vanaf 60 jaar en 
ouder boven 1% is. Sterfte in de oudste leeftijdsgroepen 
(70+) is vergelijkbaar met de ouderenzorg. Over de gehele 
registratie van mensen met een VB ligt het sterftepercen-
tage door Covid-19 met 4,6% ongeveer drie keer hoger 
dan in de algemene populatie, waar dit 1,3% is.14 Een 
hogere sterfte onder mensen met een VB ten opzichte van 
de algemene populatie werd in vergelijkbare mate gezien 
tijdens de influenza-epidemie in 2017/2018.6

Ten derde ligt de prevalentie van chronische aandoeningen 
hoger bij mensen met een VB dan in de algemene popula-
tie. Overgewicht is de meest geregistreerde comorbiditeit. 
Eind 2020 was er bij 52% van cliënten met een VB en een 
Covid-19 besmetting sprake van overgewicht (BMI>25). Bij 
sterfgevallen was bij 44% sprake van overgewicht, 19% 
had hypertensie, 19% een chronische hartaandoening 
en 18% diabetes. Concluderend geeft de combinatie 
van kwetsbaarheid op jongere leeftijd met onderliggende 
chronische ziekten een risico op ernstiger ziekteverloop bij 
Covid-19. 

Resultaten delen

Sinds april 2020 worden de bevindingen vanuit de data-
registratie gedeeld met onder andere het ministerie van 
VWS en deelnemende zorginstellingen. De voorlopige 
bevindingen werden in tweewekelijkse factsheets gepre-
senteerd, zodat het ministerie van VWS al op basis van 
de registratie tijdens de Covid-19 pandemie hun beleid 
voor mensen met een VB kan vormgeven. Een voorbeeld 
hiervan is het refereren aan de Covid-19 registratie van 
Academische werkplaats Sterker op eigen benen in de 
kamerstukken van april 2020 wat betreft verspreiding van 
het virus in de gehandicaptenzorg16, en een samenvatting 
voor de Gezondheidsraad t.b.v. hun advies over voorrang 
voor mensen met het syndroom van Down in de landelijke 
vaccinatiestrategie.

De tweewekelijkse factsheets werden daarnaast verder 
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In figuur 1 is het wekelijkse aantal 
patiënten met een verstandelijke beperking 
met een bewezen COVID-19 infectie 
weergegeven, uitgesplitst in overleden 
en niet overleden. Dit gaat over alle 
geregistreerde patiënten met een bewezen 
COVID-19 infectie in de database tot en 
met week 22, 2021.

NB. Niet alle zorgorganisaties zijn op hetzelfde 
moment begonnen met het vaccineren van 
hun cliënten. De eerste zorgorganisaties zijn 
in week 3 van 2021 gestart, waarna andere 
organisaties zijn gevolgd. In de meeste 
gevallen heeft de tweede vaccinatieronde 
minimaal 4 weken later plaatsgevonden. 

NB. Zorgorganisaties kunnen cliënten 
met een bewezen COVID-19 infectie met 
terugwerkende kracht in de database 
invoeren, waardoor het aantal patiënten 
met een COVID-19 infectie nog kan worden 
aangevuld. 

Figuur 1. Aantal patiënten met een bewezen COVID-19 infectie en het aantal overledenen per week.

REGISTRATIE

•	 Voor deze factsheet zijn alleen de data gebruikt van organisaties die continu actief hebben geregistreerd in 
de gehele periode. Dit betreft 36 zorgorganisaties op 44 verschillende locaties;

•	 9.784 patiënten met een verstandelijke beperking met verdenking op COVID-19 infectie zijn geregistreerd;
•	 2.599 patiënten met een verstandelijke beperking hebben een bewezen COVID-19 infectie;
•	 100 patiënten met een bewezen COVID-19 infectie zijn overleden;
•	 Het percentage overledenen bij patiënten met een bewezen COVID-19 infectie bedraagt 4%. Dit betreft 

1,1% in de algemene populatie (bron: RIVM).

Cijfers

Figuur 1. Resultaten uit de meest recent uitgebrachte factsheet ‘Covid-19 bij mensen met een verstandelijke beperking’.  
Kijk voor de complete factsheet en de vorige versies op www.sterkeropeigenbenen.nl/corona
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Vervolg cijfers

BEWEZEN  
COVID-19

•	 Bij 96% van de door zorgorganisaties geregistreerde 
patiënten is een test uitgevoerd (9.362 patiënten); 

•	 Bij 28% van deze patiënten is een positieve test 
geregistreerd (2.599 patiënten); 

•	 55% van de bewezen COVID-19 infecties in onze 
dataregistratie komt voor in de leeftijdsgroep van 40 
tot 69 jaar en 12% in de leeftijdsgroep 70+. Van de 
overleden patiënten met een bewezen COVID-19 infectie 
komt respectievelijk 52% voor in de leeftijdsgroep van 40 
tot 69 jaar en 45% in de leeftijdsgroep 70+; 

•	 83% van de patiënten met een bewezen COVID-19 
infectie woont in een groepswoning en 16% in een eigen 
appartement; 

•	 58% van de patiënten met een bewezen COVID-19 
infectie is man en 42% is vrouw;

•	 De vermoedelijke besmettingsbron bij een bewezen 
COVID-19 infectie is bij 43% van de patiënten een 
medecliënt, bij 22% een begeleider en bij 3% een ouder. 
Bij de andere patiënten is de besmettingsbron onbekend 
of anders. 

VERSTANDELIJKE  
BEPERKING

•	 Van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie 
is 26% zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt,  
36% heeft een matige en heeft 36% een ernstige 
tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Het 
percentage overledenen ligt bij patiënten met een 
matige of ernstige tot zeer ernstige verstandelijke 
beperking wat hoger dan bij patiënten met 
zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke 
beperking; 

•	 Patiënten met het syndroom van Down vormde  
6% van de patiënten met een bewezen COVID-19 
infectie en 13% van de overledenen.

COMORBIDITEITEN

•	 Overgewicht komt bij 48% van de patiënten met een 
bewezen COVID-19 infectie voor en bij 43% van de 
overledenen; 

•	 De meest geregistreerde comorbiditeiten bij een 
bewezen COVID-19 infectie naast overgewicht zijn: 
epilepsie (10%), hypertensie (8%), chronische hart-
aandoening (6%) en diabetes (6%). Bij slechts 3% van de 
patiënten zijn longaandoeningen geregistreerd.

KLACHTEN EN  
BEHANDELING
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Figuur 2. De meest voorkomende klachten bij een  

COVID-19 infectie

Figuur 3. De behandeling bij een COVID-19 infectie
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gecommuniceerd en verspreid onder instellingen in de  
gehandicaptenzorg, RIVM, VGN en andere samenwer-
kingspartners van de Academische werkplaats Sterker 
op eigen benen. Naast deze nationale verspreiding zijn 
de bevindingen met het internationale netwerk van de 
Academische werkplaats gedeeld. Op deze manier was 
kennis over Covid-19 onder cliënten met een VB snel be-
schikbaar. Dit gold ook voor de kennisuitwisseling binnen 
de Associatie van Academische werkplaatsen voor mensen 
met een VB; bij het beantwoorden van kennisvragen kon 
daar al van de voorlopige bevindingen uit de Covid-19 re-
gistratie gebruikt gemaakt worden. Tenslotte ontwikkelen 
we, in samenwerking met een co-onderzoeker, ook voor 
cliënten zelf regelmatig een makkelijk lezen versie van de 
factsheet om ook hen over Covid-19 en de bevindingen 
te informeren.17 Deze werden verspreid binnen hetzelfde 
nationale netwerk en deelnemende zorgorganisaties als 
de reguliere factsheets, als ook via de website en nieuws-
brieven van de academische werkplaats om een zo groot 
mogelijk bereik te genereren.

Covid-19 registratie in  
de toekomst

Om een compleet beeld van het voorkomen van Covid-19 
onder mensen met een VB te krijgen, is de Covid-19 
registratie ook gedurende de eerste maanden van 2021 
open blijven staan. Om een zo compleet mogelijke dek-
king vanuit deelnemende zorgorganisaties en daarmee 
betrouwbare gegevensverzameling te kunnen garande-
ren, is het uiteraard van belang dat de registratie goed 
bijgehouden wordt door de deelnemende organisaties. 
Gedurende de tweede golf eind 2020 ontvingen we 
echter signalen dat het registreren van de gevraagde 
gegevens van alle cliënten te veel druk op hen legde en 
dat het bijhouden van de registratie niet altijd meer haal-
baar bleek. Een verklaring hiervoor ligt grotendeels in het 
veranderde testbeleid in Nederland; Waar aan het begin 
van de Covid-19 pandemie alleen mensen met duidelijke 
Covid-19 gerelateerde klachten getest mochten worden, 
werd testen in het najaar van 2020 ook voor mensen zon-
der klachten gemeengoed. Binnen de gehandicaptenzorg 
werden in de tweede golf dan ook veel cliënten preventief 
en laagdrempelig getest. 

Om de registratie gebruiksvriendelijker te maken, is daar-
om de afgelopen maanden de nadruk komen te liggen op 
een (verkorte) verzameling van gegevens van cliënten met 
een Covid-19 infectie bewezen met een positieve test. In 
overleg met een aantal zorgverleners van deelnemende 
instellingen is de dataverzameling van cliënten met een 
negatieve testuitslag verder teruggebracht. Vanaf april 
2021 worden deze alleen nog op instellingsniveau als 

totaalaantallen uitgevraagd in een aparte maandelijkse 
vragenlijst, om een zo compleet mogelijk beeld van het 
voorkomen van Covid-19 en de mate van testen onder 
mensen met een VB te behouden. 
Nu de cliënten van gehandicaptenzorginstellingen sinds 
januari 2021 op grote schaal zijn gevaccineerd, zien we 
in de registratie het aantal cliënten Covid-19 infecties 
vanaf april gelukkig steeds verder afnemen. Dat is reden 
om de invoer van nieuwe Covid-19 infecties vanaf 1 juni 
jl. helemaal stop te zetten en alleen de aantallen infecties 
te blijven monitoren door middel van korte maandelijkse 
vragenlijst. Wel blijft de onlinedatabase tot en met  
1 september beschikbaar, zodat zorgorganisaties gegevens 
van hun cliënten met een Covid-19 infectie vóór 1 juni 
nog kunnen invoeren. Op deze manier willen we zoveel 
mogelijk gegevens blijven verzamelen met betrekking tot 
Covid-19 infecties en de kenmerken van de cliënten bij wie 
ze voorkomen.

De huidige Covid-19 registratie beslaat geen landelijke 
dekking, maar doordat de organisaties die deelnemen 
zowel aantallen van cliënten met een bevestigde (met po-
sitieve testuitslag) als verdachte (met negatieve testuitslag) 
Covid-19 gevallen hebben ingevoerd, geeft dit wel een 
compleet overzicht. Bovendien is er op deze manier een 
groot en uniek cohort van mensen met VB en Covid-19 
ontstaan, waarvan de bevindingen in lijn zijn met lande-
lijke patronen en met wat bekend is over de doelgroep. De 
gedetailleerde gegevens van cliënten stellen ons in staat 
om mogelijke risicogroepen identificeren, zoals cliënten 
met bepaalde comorbiditeiten of specifieke etiologie 
van VB, verder onderzoek doen naar patronen, zoals in 
leeftijdsgroepen of man-vrouw patronen en tenslotte ook 
ontwikkelingen over de tijd inzichtelijk maken, zoals het 
beloop in de golven en het effect van vaccinaties in de 
gehandicaptenzorg.

Met dank aan alle organisaties en zorgverleners die  
deelnemen aan de landelijke Covid-19 registratie.
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Om de kwaliteit van ondersteuning en de kwaliteit van 
leven van mensen met een verstandelijke beperking 
te optimaliseren, is er steeds meer aandacht voor het 
ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis.1 
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden in drie 
perspectieven: naast wetenschappelijke inzichten, is 
het ook belangrijk om ervaringskennis van mensen met 
een verstandelijke beperking en naasten te achterhalen 
evenals de professionele kennis van zorgprofessionals. 
Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking worden wetenschappelijke kennis, 
professionele kennis en ervaringskennis van naasten en 
mensen met een verstandelijke beperking met elkaar 
verbonden.2 Ook de uitvoering van wetenschappelijk 
onderzoek kan in verbinding plaatsvinden tussen 
wetenschappers, professionals, mensen met een 
verstandelijke beperking en hun naasten, waardoor 
wetenschap en praktijk samenwerken in de ontwikkeling 
van onderbouwde zorg en ondersteuning.1 En tot slot, 
ervaringskennis en professionele kennis zijn nodig om 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek gericht toe 
te kunnen passen in individuele gevallen en unieke 
settings.3 In dit artikel gaan we specifiek in op de 
ervaringen en opgedane inzichten binnen de verschillende 
Academische Werkplaatsen voor mensen met een 
verstandelijke beperkingen in Nederland. Daarnaast heeft 
een interview plaatsgevonden met 2 co-onderzoekers om 

ook vanuit hun perspectief te reflecteren op de waarde 
van ervaringskennis van mensen met een verstandelijke 
beperking binnen wetenschappelijk onderzoek.

Ervaringskennis van mensen 
met een verstandelijke  
beperking
De laatste jaren wordt ervaringskennis van mensen 
met een verstandelijke beperking op veel verschillende 
manieren ingezet, binnen de zorg en ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke beperking, maar ook 
binnen onderwijs, beleid en wetenschap. Onderstaande 
voorbeelden in Tabel 1 illustreren dat het inzetten van 
ervaringskennis en ervaringsdeskundigen op verschillende 
manieren vorm kan krijgen.1,4

Het inzetten van ervaringskennis binnen de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking is een nog vrij 
recente, maar belangrijke ontwikkeling.5 Om opgedane 
persoonlijke ervaringen om te zetten naar ervaringskennis 
die betekenisvol en samenhangend is, is reflectie 
noodzakelijk. In de rol van ervaringsdeskundige is het 
daarom belangrijk om te kunnen reflecteren op de eigen 
situatie. Door eigen ervaringskennis te combineren met 

Tabel 1. Verschillende vormen waarop ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid vorm kan krijgen.

Voorlichting, onderwijs en training

Lotgenotencontact

Kennisplatforms

Advisering en belangenbehartiging

Begeleiding en behandeling

Ervaringsdeskundigen worden ingezet om professionals informatie te geven over de beleving van 
de persoon met een verstandelijke beperking. Deze ervaringskennis is een verdieping of aanvulling 
op de professionele kennis die professionals zelf hebben. Een voorbeeld hiervan is onderwijs aan 
geneeskundestudenten van het Radboudumc waarbij ervaringsdeskundigen spreken over hun 
specifieke behoeften met betrekking tot de gezondheidszorg. Een ander voorbeeld is het betrekken van 
ervaringsdeskundigen door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking bij het 
verzorgen van gastcolleges en onderwijsmodules bij het mbo.

Ervaringsdeskundigen worden ingezet om andere personen met een verstandelijke beperking die zich 
in soortgelijke situaties bevinden of soortgelijke problemen ervaren, te ondersteunen. Dit kan zowel 
op sociaal-emotioneel vlak zijn, als ook op praktisch vlak. Een voorbeeld hiervan zijn de themacafés die 
georganiseerd worden door de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een 
beperking. Daarnaast bestaan er ook soortgelijke initiatieven voor naasten, bijvoorbeeld oudergroepen voor 
mensen met een zoon/dochter met een ernstig meervoudige beperking.

Ouders die ervaringskennis bundelen en delen binnen een online omgeving. Een voorbeeld hiervan zijn 
diverse Facebook groepen, bijvoorbeeld voor ouders van kinderen met een ernstig verstandelijke beperking. 
Ook is er samenwerking op zulke platforms waarbij zowel ouders als experts online kennis delen en samen 
kennis ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is WaihonaPedia, een online platform voor ouders van kinderen 
met zeldzame aandoeningen.

Ervaringsdeskundigen brengen kennis in vanuit hun eigen ervaringen, maar ook de ervaringen van 
andere mensen met een verstandelijke beperking worden gebruikt binnen platforms en in gesprekken 
met beleidsmedewerkers, ambtenaren en bestuurders. Een voorbeeld hiervan is de deelname van 
ervaringsdeskundigen aan cliëntenraden, binnen adviesraden of in sollicitatiecommissies voor nieuwe 
medewerkers.

Ervaringsdeskundigen worden naast professionals ingezet om andere cliënten te ondersteunen 
in de begeleiding en behandeling die zij ontvangen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm doordat een 
ervaringsdeskundige samen met een behandelaar uitleg geeft over de behandeling die een cliënt gaat 
krijgen, waarbij de ervaringsdeskundige een toelichting kan geven op het behandeltraject vanuit het 
perspectief van degene die de behandeling ontvangt.
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ervaringen van anderen, kan er verbreding en verdieping 
van deze kennis ontstaan, ook wel collectieve kennis 
genoemd.6-7 Collectieve kennis wordt gekenmerkt door 
het delen van vergelijkbare en andere ervaringen en deze 
te analyseren en systematiseren op overeenkomsten 
en verschillen. Dit kan helpen om de eigen ervaringen 
beter te begrijpen en op afstand te bekijken en maakt 
de stap naar ervaringsdeskundigheid mogelijk.7 
Ervaringsdeskundigheid is het inzetten van de eigen 
ervaringskennis om anderen met vergelijkbare ervaringen 
te begrijpen en te ondersteunen.8 Kool en collega’s 9 
stellen daarentegen dat het begrip ervaringskennis fluïde 
mag, of misschien wel moet, zijn. Zij geven daarbij een 
kader aan het concept ervaringskennis door te kijken 
naar achterliggende wereldbeelden, aannames en 
overtuigingen en de invloed hiervan op de manieren 
waarop dit begrip invulling krijgt, zonder uit te gaan 
van een eenduidige definitie. Ze onderscheiden daarbij 
drie visies op het object van ervaringskennis die de aard 
en bruikbaarheid van het concept kunnen verhelderen 
(p.256-58):
1. De aandoening of beperking staat centraal: De, zoveel 

mogelijk collectief gemaakte, kennis van patiënten of 
cliënten over een bepaalde aandoening of beperking 
functioneert als aanvulling op wetenschappelijke kennis 
en wordt zoveel mogelijk passend gemaakt binnen het 
wetenschappelijke discours. 

2. De biografische identiteit staat centraal: Het doel hierbij 
is het kenbaar maken van het eigen levensverhaal voor 
zichzelf en anderen met als doel betekenis en zin te 
verlenen aan bepaalde opgedane ervaringen. 

3. De verhouding individualiteit, beperking of aandoening 
en maatschappij staat centraal: Ervaringskennis dient 
hier als kritische, maatschappij veranderende kennis, 
die als antithese tegenover bestaande structuren (of 
vormen van kennis) geplaatst kan worden.

Ervaringsdeskundigen  
werkzaam binnen de  
wetenschap
Zoals geschetst door Moonen, kan evidence-based 
practice worden geoperationaliseerd door het betrekken 
van mensen met een verstandelijke beperking of hun 
naasten (ervaringskennis) en professionals (praktijkkennis) 
als respondenten in onderzoek (waarbij opgemerkt 
dient te worden dat deelname aan een onderzoek 
als respondent iets anders is dan het inzetten van 
ervaringskennis).10 Dit kan zowel binnen kwalitatief 
als kwantitatief onderzoek, waarbij gebruik gemaakt 
kan worden van o.a. interviews of focusgroepen, 
observatie-instrumenten of vragenlijsten. Naast het 
betrekken van mensen met een licht verstandelijke 

beperking als respondenten, wordt in toenemende 
mate geprobeerd om ook het perspectief van mensen 
met ernstiger vormen van een verstandelijke beperking 
te includeren in onderzoek. Vanwege hun cognitieve 
en communicatieve beperkingen is het betrekken van 
hun perspectief niet vanzelfsprekend, eenduidig en 
eenvoudig.11 Daarom wordt er vaak samengewerkt 
met hun naasten, wettelijk vertegenwoordigers en 
mantelzorgers. Er is geen eenduidige one-size-fits-all 
benadering om ervaringsdeskundigen bij onderzoek 
gericht op mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
en meervoudige beperking te betrekken, zowel in hun 
rol als proxy-ervaringsdeskundige als in hun rol van 
ervaringsdeskundige naaste.12 Samenwerken met een 
ervaringsdeskundige naaste vraagt ook een andere 
houding van de onderzoeker: het is van belang dat 
de onderzoeker zich aanpast aan de wereld van de 
ervaringsdeskundige en er vooral een beroep wordt 
gedaan op de competenties van een onderzoeker wat 
betreft kritische (zelf)reflectie, het zich kwetsbaar op 
kunnen stellen en moed om het vanzelfsprekende ter 
discussie te stellen.13

In Nederland werken acht Academische Werkplaatsen en 
onderzoeksnetwerken samen binnen de Associatie van 
Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. 
Zij werken actief samen met ervaringsdeskundigen in 
het kader van kennisontwikkeling en kennisdeling. 
Deze samenwerking is met name ingegeven door 
redenen die voortkomen uit respect voor waardigheid 
en zelfdeterminatie van mensen met een verstandelijke 
beperking, zoals ook mede vastgelegd in het VN-verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking.14 
Ervaringsdeskundigen, zowel mensen met een 
verstandelijke beperking zelf als naasten van een persoon 
met een verstandelijke beperking, kunnen daarbij 
optreden als lid van een klankbordgroep of als co-docent 
bij het verzorgen van onderwijs om nieuw ontwikkelde 
wetenschappelijke kennis te delen met (toekomstige) 
zorgprofessionals. Daarnaast heeft het samenwerken met 
mensen met een verstandelijke beperking, en in sommige 
gevallen ook met naasten, als co-onderzoeker de laatste 
jaren een vlucht genomen. 

Om ieders rol te bepalen in de verschillende fasen van 
onderzoek, kan het behulpzaam zijn om te werken met 
een kenniscyclus: kennisvraag signaleren, ontwikkelen en 
onderzoeken, realiseren, delen en toepassen, verzamelen 
en evalueren.15 Bij ieder aspect binnen deze kenniscyclus 
kan samengewerkt worden met ervaringsdeskundigen, 
bijvoorbeeld door mee te denken over begrijpelijke 
teksten in brieven, werving van deelnemers en bij de 
terugkoppeling en implementatie van uitkomsten. In 
alle gevallen vraagt samenwerking van onderzoekers 
zowel met als zonder een verstandelijke beperking een 
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goede voorbereiding en heldere afspraken over rol- en 
taakverdeling en besluitvorming.16-20 Een participatiematrix 
kan helpend zijn in het streven naar een open dialoog 
tussen deelnemers van een project (ervaringsdeskundigen, 
professionals en onderzoekers), bewust zijn van 
verschillende rollen en de inzet ervan, en in gesprek gaan 
over welke rol een deelnemer prefereert voor welke taak.21

Op basis van onderzoek onder onderzoekers met 
en zonder een verstandelijke beperking, coaches, 
beleidsmakers en docenten zijn een aantal competenties 
benoemd die van waarde zijn om goed samen te kunnen 
werken: het opbouwen van een relatie, communicatie, 
zorgen dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren, 
weten wat de vaardigheden van een persoon zijn en 
wat hij/zij nog wil ontwikkelen, en oog hebben voor de 
nieuwe indrukken die een nieuwe functie met zich mee 
kan brengen.1 Samenwerking vraagt meer afstemming, 
tijd en flexibiliteit van alle betrokkenen binnen een 

onderzoeksproject. Een belangrijk aandachtspunt bij de 
samenwerking is de tijdelijkheid van onderzoeksprojecten 
en daarmee het verlies van nieuwe sociale contacten na 
beëindiging van een project. Wat betreft communicatie 
is het tot slot, belangrijk om als onderzoeker goed af te 
stemmen op het begripsniveau en de communicatieve 
vaardigheden van de co-onderzoeker, evenals het tijdig 
betrekken van belangrijke anderen, ook wel poort- 
wachters genaamd.22 In het project ‘Taal voor allemaal’  
(www.taalvoorallemaal.com) worden hiervoor 
handreikingen gegeven. 

Frankena en collega’s ontwikkelden een consensus 
statement welke onderzoekers richtlijnen biedt voor de 
opzet, uitvoer, analyse, rapportage en praktische zaken 
rondom inclusief onderzoek.23 In lijn met de bevindingen 
van Embregts en collega’s 18, vragen ook zij aandacht voor 
de volgende punten: 

In het artikel gaan we specifiek in op de ervaringen en opgedane inzichten binnen 
de verschillende Academische Werkplaatsen voor mensen met een verstande-
lijke beperking in Nederland vanuit wetenschappers bezien. Om de waarde van 
ervaringskennis van mensen met een verstandelijke beperking binnen wetenschap-
pelijk onderzoek te duiden vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen zelf, 
heeft een interview plaatsgevonden met twee co-onderzoekers werkzaam bij de 
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking: Kim Beenhakker 
en Mireille de Beer. 

Mensen met een beperking een stem geven
‘Veel mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet voor zichzelf  
opkomen doordat ze bijvoorbeeld niet kunnen praten. Dat kan ik wel, ik wil echt  
iets doen aan een beter begrip tussen professionals en cliënten. En dat kan hier, bij de Academische Werkplaats, 
door samen onderzoek te doen’, vertelt Kim als haar drijfveer om bij de AWVB te werken. ‘Met de Adviesraad, 
die vorig jaar is opgestart, kunnen we onderzoekers helpen om hun onderzoeken nog beter af te stemmen op de 
praktijk en op de mensen om wie het onderzoek gaat.’ Mireille vult aan: ‘Dat vind ik ook zo mooi aan de onder-
zoeken waar ik aan mee mag doen. We kunnen mensen met een beperking echt een stem geven. Dat vind ik heel 
mooi om te doen, ik kan goed aansluiten bij andere mensen met een beperking die geïnterviewd worden. Daar 
kan mijn collega zonder verstandelijke beperking ook weer een hoop van leren.’

Toegankelijk taalgebruik
‘Ik vind het belangrijk dat je iets nieuws kunt ontwikkelen en dat er iets met het onderzoek wordt gedaan’, ver-
volgt Mireille. ‘Daarom ben ik ook zo trots op het makkelijk lezen samenvattingen boekje dat we hebben gemaakt. 
Dat is een boekje waarin alle lopende onderzoeken binnen de Academische Werkplaats toegankelijk staan beschre-
ven, in makkelijke taal.’ Kim vult aan: ‘Het zorgt er niet alleen voor dat mensen met een beperking weten waar het 
onderzoek over gaat. Het helpt onderzoekers ook om op een andere manier naar hun eigen onderzoek te kijken’.

Tips
Terugkijkend op de afgelopen jaren, hebben Kim en Mireille een aantal tips voor 
onderzoekers die eerder nog niet met ervaringsdeskundigen hebben samengewerkt 
in onderzoek. Kim: ‘Een goede inwerkperiode is belangrijk, waarbij er van beide 
kanten gelijkwaardigheid is en ruimte om vragen te stellen. En geef elkaar  
complimenten en benoem wat goed gaat, dat is voor iedereen fijn om af en toe te 
horen.’ Mireille vult instemmend aan: ‘En de tijd nemen om elkaar rustig en goed 
te leren kennen, dat is belangrijk. Door corona was dat de afgelopen periode niet 
eenvoudig, maar ook in die periode was er contact en was het fijn en belangrijk er 
voor elkaar te zijn.’

Mireille de Beer.

Kim Beenhakker.
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wetenschappelijk onderzoek, wat heeft geleid tot posi-
tieve effecten voor de onderzoekers met en zonder een 
verstandelijke beperking zelf, maar ook voor de kwaliteit 
van het onderzoek en het proces van onderzoek doen. 
Er zijn ook aandachtspunten – de samenwerking kost 
bijvoorbeeld meer afstemming en daardoor meer tijd. In 
de samenwerking tussen onderzoekers met en zonder ver-
standelijke beperking gaat het om co-creatie, gelijkwaar-
digheid en inlevingsvermogen. Om dit mogelijk te maken 
is het belangrijk dat ieder projectlid, onderzoeker en 
co-onderzoeker, zich veilig voelt en beschikt over de be-
nodigde informatie op aangepast niveau. Ons artikel laat 
zien dat hier steeds meer aandacht voor is in de dagelijks 
praktijk van onderzoek doen, al is de samenwerking tus-
sen onderzoekers met en zonder een verstandelijke beper-
king geen vanzelfsprekendheid. Inclusief onderzoek met 
ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking 
vraagt tijd en kritische reflectie, zoals iedere onderzoek-
straditie (denk aan experimenteel onderzoek, kwalitatief 
onderzoek en actieonderzoek), om uit te groeien tot een 
aanpak met een gekende meerwaarde.
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Conclusie

Binnen de Academische Werkplaatsen Verstandelijke 
Beperkingen zijn inmiddels veel ervaringen opgedaan 
rondom het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen 
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Inleiding

In Nederland raken de maatregelen rond de Covid-19 
pandemie velen in de langdurige zorg bijzonder 
hard, waaronder een grote groep mensen met een 
verstandelijke beperking (IQ < 70, N=142.000).1 Juist 
zij zijn vanwege hun cognitieve beperkingen kwetsbaar 
en aangewezen op langdurige ondersteuning op alle 
levensdomeinen door zorgprofessionals en naasten.2  
Om de risico’s op verspreiding van besmetting tijdens  
deze pandemie te beperken, zijn vanaf de uitbraak  
van het coronavirus ingrijpende maatregelen genomen 
om mensen met een verstandelijke beperking, naasten 
en zorgprofessionals te beschermen (o.a. bezoekregeling, 
sluiten dagbesteding). Deze maatregelen versterken een 
reeds bestaand gebrek aan regie over het eigen leven 
bij mensen met een verstandelijke beperking, stress en 
overbelasting bij naasten en een bovengemiddeld hoog 
ziekteverzuim en burn-out bij zorgprofessionals.3-5 

Verschillende Academische Werkplaatsen hebben 
tijdens de eerste periode van de Covid-19 pandemie 
actief een aantal studies opgezet om de ervaringen van 
mensen met een verstandelijke beperking, naasten en 
zorgprofessionals in kaart te brengen. Deze studies geven 
belangrijke inzichten over hoe zij deze periode (hebben) 
ervaren, en bieden tevens inzichten voor de zorg en 
ondersteuning na de Covid-19 pandemie. Nadat eerst 
de verschillende studies beschreven worden (eerst vier 
kwalitatieve studies vanuit de Academische Werkplaats 
Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, TSB, 
Tilburg University) en vervolgens drie studies waaraan het 
Ben Sajet Centrum heeft meegewerkt), sluit dit artikel af 
met een overstijgende conclusie.

Ervaringen van mensen  
met een verstandelijke  
beperking, naasten en  
zorgprofessionals

Vanuit de Academische Werkplaats Leven met een 
verstandelijke beperking zijn vier kwalitatieve studies 
gestart. Voor de eerste studie zijn zes mensen met een 
verstandelijke beperking geïnterviewd die allen zelfstandig 
woonden en een vrijwilligersbaan hadden.6 Ook zijn zes 
moeders met een kind met een verstandelijke beperking 
gedurende de lockdown periode geïnterviewd over 
hun ervaringen met Covid-19.7 Hun kinderen woonden 
thuis en gingen voor Covid-19 naar school of naar een 
dagcentrum en kregen ambulante ondersteuning van 
begeleiders en/of verpleegkundigen. Deze vormen van 

ondersteuning vielen tijdens de lockdown weg, waardoor 
de kinderen fulltime thuis waren. Daarnaast hebben 
begeleiders (n = 11)8 en behandelaren (n = 5)9 die werkten 
met mensen met een verschillende mate van verstandelijke 
beperking, van licht tot een ernstig meervoudige 
beperking, vanuit verschillende zorgorganisaties 
deelgenomen aan het onderzoek. Zij reflecteerden aan 
de hand van vier korte vragen (Hoe ging het vandaag? 
Wat heb je meegemaakt vandaag? Waar liep je tegen 
aan vandaag? Wat ging juist goed vandaag?) op hun 
ervaringen in de eerste Covid-19 lockdown periode 
middels het inspreken van audioberichten aan het einde 
van een werkdag. Alle interviews en audioberichten  
zijn middels een thematische analyse geanalyseerd 
in ATLAS.ti. De uitspraken van respondenten werden 
gecodeerd, waarna codes zijn samengevoegd die 
betrekking hadden op een vergelijkbaar thema.

In Tabel 1 (zie volgende pagina) staan de thema’s per 
doelgroep beschreven. Alle deelnemers beschreven hun 
angst om besmet te raken met het coronavirus. Ook 
werd door iedereen aangegeven dat men direct fysiek 
contact en de aanwezigheid van mensen in hun directe 
omgeving miste gezien de zeer strikte bezoekersregeling. 
Alternatieven zoals op afstand kunnen beeldbellen 
met elkaar en mogelijkheden van eHealth werden in 
dit verband positief gewaardeerd. Mensen met een 
verstandelijke beperking ervoeren problemen bij het 
begrijpen van en omgaan met de nieuwe realiteit,  
waarin 1,5 meter afstand de norm is en waarin zij zoveel 
mogelijk thuis moesten blijven.6  
Ook wilden de meeste mensen met een verstandelijke 
beperking goed op de hoogte blijven van de situatie 
door regelmatig het nieuws te volgen, maar ervoeren 
ze tegelijkertijd verwarring en stress door de grote 
hoeveelheid informatie, het gebruik van moeilijke taal 
en alle regels die ze moesten onthouden. Een deelnemer 
zei daarover: ‘Er is zoveel veranderd, er zijn veel nieuwe 
regels. Als gevolg daarvan heb ik een beetje van mijn 
normale, dagelijkse leven verloren. Dat moet ik opnieuw 
vinden. Ja, het is best moeilijk om je aan alle regels  
te houden.’

Een centraal thema in de interviews met moeders was, 
naast de angst voor besmetting die zij net als mensen 
met een verstandelijke beperking zelf sterk ervoeren, dat 
hun leven, nog meer dan voorheen, gericht was op de 
gezondheid en het welzijn van hun kinderen met een 
verstandelijke beperking tijdens de corona-pandemie.7 
Ook zetten zij het grootste deel van hun ambities en 
persoonlijke behoeften opzij om in de behoeften van 
hun kinderen te voorzien. De moeders voelden daarnaast 
een sterke en positieve band binnen hun gezin die een 
ondersteunende bijdrage leverde aan de situatie. 
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Een belangrijk thema dat uit de analyse van de 
audioberichten met begeleiders naar voren kwam was 
hun sterk verantwoordelijkheidsgevoel tijdens de corona-
pandemie ten aanzien van de kwetsbare mensen die zij 
ondersteunen.8 Een begeleider vatte dit als volgt samen: 
‘Dat wil ik niet op mijn geweten hebben, als mensen met 
een verstandelijke beperking door mijn daden besmet 
zouden raken, zou ik me daar echt slecht over voelen.’ 
Alhoewel begeleiders door de nieuwe situatie onder 
tijdsdruk stonden, probeerden ze allemaal de angsten en 
stress van de mensen die ze ondersteunen te verminderen, 
bijvoorbeeld door een videogesprek tussen een besmet 
persoon met een verstandelijke beperking en zijn familie 
mogelijk te maken. 

Behandelaren merkten op dat zij zich soms schuldig 
voelden ten opzichte van cliënten en begeleiders, omdat 
zij vanuit thuis konden werken: ‘Ik voel me soms ook een 
beetje schuldig omdat ik dan thuis zit, terwijl ik eigenlijk 
liefst op locatie zou willen zijn en ik moet voor mezelf wel 
bedenken ja, het is niet alleen mijn keuze om thuis te zijn, 
het is ook de keuze van de organisatie en er wordt ons 
ook dringend verzocht om thuis te zijn.’9

Tot slot, naast bovengenoemde ervaringen lijken de 
corona pandemie en de genomen maatregelen ook 
positieve effecten te hebben op het welzijn van de 
verschillende respondentgroepen. Moeders en begeleiders 
benadrukten bijvoorbeeld dat mensen met een 
verstandelijke beperking meer rust ervoeren en daardoor 
bij aanvang van de maatregelen aanzienlijk minder 
gedragsproblemen vertoonden. Daarnaast meldden 
begeleiders ruimte voor persoonlijke creativiteit en 
improvisatie om tegemoet te komen aan de behoeften en 
wensen van mensen met een verstandelijke beperking. Ze 
spraken de hoop uit dat deze ruimte voor creativiteit zou 
blijven bestaan, ook na de corona pandemie.

Methoden en kwaliteit van 
contact en veerkracht

Parallel aan de Tilburgse onderzoeken is mede vanuit 
het Ben Sajet Centrum in samenwerking met MEE 
Zuid-Holland Noord een online vragenlijstonderzoek 
uitgevoerd onder 270 professionals werkzaam in de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking.10 Dit 
onderzoek was erop gericht om (1) methoden en kwaliteit 
van contact tussen cliënten en zorgprofessionals in kaart 
te brengen ten tijde van de Covid-19 pandemie en (2) 
het effect van de Covid-19 maatregelen op mensen met 
een verstandelijke beperking te onderzoeken vanuit het 
perspectief van veerkracht. 

Methoden en kwaliteit van contact
Zorgprofessionals werd gevraagd naar de manieren 
waarop ze contact maakten met hun cliënten in een 
tijd waarin ze hen niet of moeilijk face-to-face konden 
ontmoeten. De middelen die ze inzetten voor het contact 
verschilden significant van de periode voor de Covid-19 
pandemie. Er werd meer dan voorheen contact gezocht 
middels telefoongesprekken, videobellen en Whatsapp 
of sms-berichten, terwijl de gebruikelijke face-to-face 
ontmoetingen zoals voor de lockdown juist beduidend 
minder waren. De professionals gaven aan dat deze 
alternatieve wijze van communicatie het contact niet 
ten goede kwam: zij ervoeren een mindere kwaliteit van 
het contact. Hoewel ze ervoeren dat digitale middelen 
het voordeel hadden van gemakkelijke toegankelijkheid, 
toepasbaarheid en daarnaast de mogelijkheid boden  
tot het opnieuw afspelen en/of bekijken van berichten, 
gaven de professionals aan dat dit geen volledige 
vervanging zou kunnen zijn voor het directe contact.

Tabel 1. De thema’s die per doelgroep naar voren kwamen uit de kwalitatieve studies.

Behandelaren

Vanuit thuis moeten werken

Adviseren en ondersteunen van 
begeleiders

Creatieve oplossingen om vanuit 
thuis te werken

Begeleiders

Angst voor besmetting (voor  
zichzelf, hun naasten en de  
mensen die zij ondersteunen), 
verantwoordelijkheidsgevoel

Meer online werken, missen live 
contactmomenten     

Verhoogde werkdruk, meer stress, 
ervaren creativiteit en flexibiliteit

Samenwerking in team prettig, 
erkenning belangrijk

Moeders

Angst voor besmetting

Angst om overgeleverd te zijn aan 
besluiten van artsen

Nieuw ritme

Verbazing t.o.v. anderen die zich 
niet aan maatregelen houden

Mensen met een verstandelijke 
beperking

Angst voor besmetting

Missen van contact

Ontbreken van dagindeling

Onduidelijkheid over maatregelen
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Veerkracht
De tweede onderzoeksvraag concentreerde zich op de 
bronnen van veerkracht die professionals identificeerden 
bij mensen met een verstandelijke beperking. Het 
begrip veerkracht vertegenwoordigt het vermogen 
tot onderhandelen over, aanpassen aan en omgaan 
met stressvolle of traumatische omstandigheden.11 
Veerkracht is hierbij geen eigenschap van een individu 
maar een interactie tussen enerzijds bronnen die in een 
persoon liggen (emoties, kwaliteiten of vaardigheden) 
en anderzijds bronnen in de omgeving (sociaal netwerk 
en activiteiten). De specifieke bronnen die hiervoor 
aangeboord worden verschillen per persoon en context. 
De professionals bleken een groot aantal bronnen 
van veerkracht waar te nemen bij mensen met een 
verstandelijke beperking waarbij ‘positief denken’, ‘sociale 
relaties’ en ‘intieme relaties’ het vaakst genoemd werden. 
Tabel 2: De bronnen van veerkracht, de omschrijving van 
de bronnen en het percentage cliënten voor wie die bron 
van toepassing is

Vervolgens is aan de professionals ook gevraagd welke 
bronnen als het meest belangrijk werden beoordeeld 
om met de Covid-19 maatregelen om te gaan. 
Professionals schatten in dat ‘structuur en routine’ de 
meest belangrijke bron voor hun cliënt is. Het voortzetten 
van de eigen structuur en routines kunnen een prettige 
voorspelbaarheid bieden evenals ervaren controle door 
de cliënten. Daarentegen kan het beperken van de 
overgangsmomenten naar een nieuwe situatie voor 
sommige cliënten ook juist een positieve uitwerking 
hebben. Naast het vasthouden aan structuur en routine 
wordt ook het sociaal netwerk gezien als een zeer 
belangrijke bron van veerkracht. Er wordt verwacht 
dat personen met een verstandelijke beperking meer 
afhankelijk zijn om structuur vast te houden en contacten 
met het sociaal netwerk te onderhouden ten tijde van de 
Covid-19 maatregelen. De resultaten geven een beeld van 
de bronnen van veerkracht die voorkomen en belangrijk 
zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. In 
geval van tegenslagen is het belangrijk dat professionals 

Tabel 2: De bronnen van veerkracht, de omschrijving van de bronnen en het percentage cliënten voor wie die bron van toepassing is.

Percentage ‘Ja, van  
toepassing op mijn cliënt’

85.9%

82.8%

68.1%

67.1%

64.8%

63.0%

55.3%

54.3%

51.8%

50.3%

45.1%

39.3%

Omschrijving

Heeft de cliënt hoop dat er ook een einde komt aan de Covid-19 maatregelen? 

Is er een steunend netwerk waar de cliënt vragen aan kan stellen en mee kan praten 
(mag ook online) tijdens de Covid-19 maatregelen?

Ervaart de cliënt onvoorwaardelijke liefde van ten minste één persoon?

Heeft de cliënt een gevoel van basisveiligheid tijdens Covid-19? 

Heeft de cliënt voldoende financiële middelen om voor zichzelf en (indien van  
toepassing voor) andere gezinsleden te kunnen zorgen? 

Heeft de cliënt een vaste dagstructuur tijdens de Covid-19 maatregelen? 

Heeft de cliënt inzicht in de gevolgen van maatregelen die samenhangen met het 
tegengaan van de verspreiding van Covid-19? Zijn er realistische verwachtingen over 
de gevolgen rondom Covid-19? Door duidelijke verwachtingen ontstaat een bepaalde 
mate van voorspelbaarheid van de wereld.

Weet de cliënt wat zijn/haar rechten zijn tijdens de Covid-19 maatregelen? En neemt 
de cliënt verantwoordelijkheid voor zichzelf ten aanzien van de Covid-19 maatrege-
len? 

Heeft de cliënt het gevoel ergens ‘bij te horen’?

Kan de cliënt de eigen fysieke gezondheid voldoende bewaken tijdens de Covid-19 
maatregelen?

Heeft de cliënt een sterk gevoel van identiteit? Accepteert de cliënt zichzelf als  
persoon met zowel kwaliteiten als beperkingen? 

Heeft de cliënt een gevoel van controle over zijn/haar eigen leven? Of ervaart de  
cliënt wanhoop omdat het niet mogelijk is om zelf keuzes te maken door de  
Covid-19 maatregelen?

Bron

Positieve gedachten

Andere relaties

Intieme relaties

Veiligheid en steun

Financiën

Structuur

Gevolgen

Rechten en  
verantwoordelijkheden 

Een gevoel van ‘erbij horen’/ 
spiritualiteit/ cultuur

Fysieke gezondheid

Identiteit

Een gevoel van controle
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onderzoeken op welke manier zij hen het beste kunnen 
ondersteunen en daarbij vragen stellen over bronnen  
van veerkracht. 

Het belang van veerkracht kwam ook duidelijk naar 
voren in een ander, meer kwalitatief onderzoek dat de 
Hogeschool van Amsterdam (lectoraat LZO) verrichtte in 
samenwerking met o.a. het Ben Sajet Centrum, gericht 
op een bredere doelgroep van kwetsbare thuiswonende 
mensen (N=21) waaronder mensen met een verstandelijke 
beperking, mensen met psychische of psychosociale 
problemen, autisme en mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel.12 Met deze deelnemers werden minimaal 
twee gesprekken gevoerd, waarbij het eerste gesprek 
tijdens de eerste lockdown plaatsvond en het tweede 
gesprek na de doorgevoerde versoepelingen. De 
verzamelde verhalen over hoe mensen met een beperking 
die eerste maanden van maatregelen en versoepelingen 
hebben ervaren, leverden een divers beeld op. Zo werden 
de ervaringen enerzijds gekenmerkt door onzekerheid 
en disbalans als gevolg van de veranderingen in het 
dagelijks leven zoals het stilvallen van werk, dagbesteding, 
activiteiten, hulpverlening en het onderhouden van sociale 
contacten, hetgeen ook duidelijk naar voren kwam in 
het onderzoek van Embregts en collega’s.6 Daarmee 
wordt het beeld dat de Covid-19 pandemie uiteindelijk 
een grotere impact heeft (gehad) op mensen met (lichte) 
beperkingen dan op de bevolking in het algemeen 
versterkt.13,14 Het leven viel voor veel participanten vrijwel 
volledig stil en met name door de kwetsbaarheid van het 
sociale netwerk hadden de maatregelen extra veel impact 
op hen. Dagbesteding, (vrijwilligers)werk, activiteiten, of 
een kopje koffie bij het steunpunt of buurthuis konden 
geen doorgang vinden. Sociaal contact bleek voor velen 
toch vooral rondom dagbesteding en professionele zorg 
georganiseerd te zijn, waardoor het uitvallen hiervan 
bij een aantal respondenten zorgde voor aanzienlijk 
minder tot soms zelfs helemaal geen sociaal contact. 
Daarnaast vonden bij de meesten veranderingen plaats 
in de frequentie en/of ervaren kwaliteit van zorg en 
ondersteuning vanuit zorgorganisaties. 

De mate waarin de respondenten last hadden van de 
Covid-19 maatregelen verschilde per persoon. Wel kan 
gesteld worden dat de meeste respondenten te kampen 
hadden met gevoelens van angst, stress, verveling en/
of eenzaamheid, zoals ook uit de eerdergenoemde 
studie van Embregts et al. naar voren kwam.6 Het 
wegvallen van dagstructuur als gevolg van de sluiting 
van dagbestedingsvoorzieningen of werkplekken 
speelde duidelijk mee bij deze gevoelens, evenals het 
wegvallen van sociale ontmoetingsmogelijkheden. 
Andere factoren die hieraan bijdroegen waren een 
verminderde frequentie of kwaliteit van het contact 
met zorgverleners en ondersteuners, verminderde 

bewegingsvrijheid door vrijheidsbeperkende maatregelen 
die door de instelling werd opgelegd, boven op de 
voorgeschreven contactvoorschriften en het niet begrijpen 
van de (toepassing van) de contactvoorschriften. 
Samenvattend hebben verschillende coping strategieën, 
karaktereigenschappen en omgevingsfactoren een 
rol gespeeld bij de manier waarop respondenten de 
lockdown hebben ervaren. Van deze factoren lijken met 
name 1) de woonsituatie; 2) mate van zelfstandigheid; 
3) de actuele mentale en fysieke gezondheid; en 4) 
voorgeschiedenis van de betrokkenen zelf en belangrijke 
anderen in hun omgeving, van invloed te zijn geweest op 
het welbevinden.

Conclusie
De onderzoeken laten zien dat de Covid-19 pandemie en 
de daaropvolgende maatregelen een grote impact hebben 
gehad op het leven van mensen met een verstandelijke 
beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Er zijn 
uiteraard parallellen met de impact voor mensen 
zonder beperking, maar de moeite die mensen met een 
verstandelijke beperking hebben met het begrijpen van 
complexe zaken, de behoefte aan nabijheid evenals de 
afhankelijkheid van hun omgeving maken de maatregelen 
juist bij hen extra ingrijpend. Tijdens de pandemie 
stond een belangrijke bron van veerkracht voor mensen 
met een verstandelijke beperking te weten intieme en 
sociale relaties, onder druk.9 De bezoekersregeling en 
het sluiten van werk en dagbesteding hadden dan ook 
ingrijpende gevolgen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Tegelijkertijd boden de maatregelen ook 
kansen om op flexibele en creatieve wijze op zoek te 
gaan naar alternatieve manieren van contact maken. Zo 
is tijdens de lockdown periode binnen zorgorganisaties 
veel geëxperimenteerd met eHealth, met veelbelovende 
resultaten. Hoewel wetenschappelijk onderzoek nog 
in de kinderschoenen staat, heeft eHealth de potentie 
om mensen met een (licht) verstandelijke beperking te 
ondersteunen in verschillende contexten van het  
dagelijks leven, al kan het geen volwaardige vervanging 
zijn van het directe contact.6,14 De crisis leert ook dat een 
combinatie van digitale en fysieke contactmomenten goed 
kan werken. 

Ook kan het zinvol zijn om te zoeken naar een 
‘flexibilisering’ van routines en structuur. Het opeens 
wegvallen van de dagstructuur en daarmee de routines, 
heeft gedurende de lockdown voor grote onrust gezorgd. 
Een oplossingsrichting kan gevonden worden in een 
dagstructuur die naast fysieke bijeenkomsten, ook vaste 
activiteiten kent die doorgang kunnen vinden in geval 
van een lockdown. Heldere en op niveau aangepaste 
informatie kan eveneens bijdragen aan duidelijkheid 
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en aan een gevoel van controle; mensen met een 
verstandelijke beperking zien passende informatie dan ook 
als een belangrijke manier om met een crisissituatie om te 
gaan en bij te dragen aan hun veerkracht. Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden op de website Steffie (https://corona.
steffie.nl/nl/) en op website Taalvoorallemaal.com (https://
www.taalvoorallemaal.com/nieuws). Daarnaast zijn, in 
samenwerking met de Universiteit van Glasgow, corona 
zelfhulpboekjes (https://www.coronazelfhulpbrochures.nl/) 
uitgegeven met zogenaamde easy-read informatie over 
Covid-19 en gerelateerde psychologische effecten, zoals 
slaapproblemen en angsten, en hoe daarmee om te gaan 
gedurende de Covid-19 pandemie. 

Ten slotte speelde niet alleen stress en angst bij mensen 
met een verstandelijke beperking een rol, maar zeker 
ook bij de professionals die betrokken zijn in de zorg 
en ondersteuning. Zij vormen voor mensen met een 
verstandelijke beperking vaak een belangrijke steunpilaar, 
wat maakt dat hun ervaren stress kan leiden tot extra 
angst en onzekerheid bij cliënten. Het toerusten van 
professionals met vaardigheden om beter om te gaan  
met stress en het versterken van ook hun veerkracht is een 
belangrijk aandachtspunt voor zorgorganisaties en binnen 
zorggerelateerde opleidingen. Interventie gericht op 
inzicht in eigen emotionele intelligentie (Begeleiders  
in Beeld), interventie waarin coaching een duidelijke  
plek heeft, en interventies gericht op het vergroten  
van mentaliserende vaardigheden kunnen van waarde 
zijn.15, 16, 17

Zo snel als de pandemie ons trof inclusief alle maatregelen 
die ingezet werden om deze te bestrijden, zo snel zou 
met de voortschrijdende immunisatie het leven weer terug 
naar ‘normaal’ kunnen gaan. Om echter voorbereid te zijn 
op mogelijke toekomstige (stresserende) omstandigheden, 
is het van waarde een zogenaamd contingency plan 
voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking te ontwikkelen, een leidraad om 
snel en adequaat te kunnen reageren op onvoorziene 
situaties. De lessons learned uit Covid-19 pandemie 
vormen hiervoor een belangrijke basis.
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Introductie

Onder mensen met een verstandelijke beperking is 
diabetes een veel voorkomende chronische ziekte.1 Net 
als in veel andere landen, valt een groot deel van de 
diabetespatiënten met een verstandelijke beperking 
onder dezelfde huisartsenzorg als diabetespatiënten 
zonder verstandelijke beperking.2 Er is echter weinig 
specifieke informatie bekend over de impact van diabetes 
op mensen met een verstandelijke beperking.3,4 Hierdoor 
is het ook onduidelijk of de huidige zorg in de eerstelijn 
ook optimale zorg biedt aan diabetespatiënten met een 
verstandelijke beperking. Deze studie vergeleek daarom 
de prevalentie van diabetes in de huisartsenpraktijk en de 
incidentie van complicaties als gevolg van diabetes tussen 
mensen met en zonder een verstandelijke beperking. 

Methode

Setting en design
Deze cohortstudie maakte een koppeling tussen landelijke 
databases voor ingediende declaraties bij zorgverzekeraars 

Patronen in de prevalentie van diabetes en  
diabetes gerelateerde complicaties bij mensen 
met en zonder verstandelijke beperking in de 
Nederlandse huisartsenpraktijk
Een nationale cohortstudie met  
zorgverzekeringsdata

en afgegeven indicaties binnen de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ). Binnen de groep mensen met een WLZ-indicatie 
vanwege een verstandelijke beperking werd alleen de groep 
geselecteerd waarvoor declaraties (en dus inschrijving) bij 
een huisarts aanwezig waren. Mensen waarbij medische 
zorg deel uitmaakte van de WLZ-indicatie werden 
uitgesloten. Er werd een gestratificeerde steekproef uit de 
algemene bevolking getrokken als controlegroep die wat 
betreft leeftijd en geslacht een zelfde samenstelling had 
als het verstandelijk beperkingen-cohort. Het koppelen van 
databases en aggregeren van resultaten werd uitgevoerd 
bij Vektis. De medisch-ethische toetsingscommissie van 
het Radboudumc heeft deze studie vrijgesteld van formele 
ethische toetsing (2017-3921). 

Uitkomstmaten
De aanwezigheid van diabetes werd bepaald op basis 
van zorgdeclaraties voor diabetes ketenzorg of afgeleid 
uit gedeclareerde diabetes-medicatie. Hierbij kon geen 
onderscheid gemaakt worden tussen diabetes type 1 en 
type 2. Diabetische complicaties werden vastgesteld op basis 
van de diagnose-behandelcombinatie (DBC) zoals vermeld 
op declaraties ingediend door ziekenhuizen.  
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De lijst met diabetes medicatie en DBC-codes werd vooraf 
vastgesteld op basis van eerder onderzoek door Vektis 
naar diabeteszorg in Nederland.5 Declaraties werden 
onderzocht voor zorg die plaatsvond tussen 1 januari 
2012 en 31 december 2016. 

Analyses
De prevalentie van diabetes werd uitgedrukt als  
percentage ten opzichte van het totaal aantal personen  
bij het begin van follow-up. De incidentie van compli-
caties werd uitgedrukt als aantal complicaties per 1.000 
persoonsjaren, waarbij alleen persoonstijd werd berekend 
voor personen met diabetes. Het verschil in incidentie 
werd berekend als incidentieratio en weergegeven met 
een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Uitkomsten werden 
vergeleken tussen mensen met en zonder verstandelijk be-
perking en uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroepen.

Resultaten

Er was declaratie-data voor huisartsenzorg beschikbaar 
voor 21.203 mensen met een verstandelijke beperking en 
267.628 mensen in de controlegroep. 

Prevalentie van diabetes
De prevalentie van diabetes onder mensen met een 
verstandelijke beperking was 9,9% ten opzichte van 6,6% 
in de controlegroep (p<.001). In beide groepen nam de 
prevalentie toe met leeftijd. De prevalentie van diabetes 
was hoger onder vrouwen met een verstandelijke beper-

king dan onder mannen met een verstandelijke beperking. 
Verschillen in prevalentie tussen leeftijdsgroepen met en 
zonder verstandelijke beperking waren het grootst op 
jonge leeftijd. In de leeftijdsgroep tot 50 jaar kwam  
diabetes twee keer vaker voor onder mannen met een 
verstandelijke beperking en drie keer vaker onder vrouwen 
met een verstandelijke beperking in vergelijking tot  
dezelfde groepen in de algemene bevolking (Tabel 1). 

Incidentie van complicaties
Tijdens de follow-up periode werden er minder compli-
caties geteld onder diabetespatiënten met een verstan-
delijke beperking (58,6 per 1.000 persoonsjaren) dan 
onder diabetespatiënten zonder verstandelijke beperking 
(70,4 per 1.000 persoonsjaren). De meeste complicaties 
kwamen in beide groepen voor in de leeftijdsgroepen van 
60 jaar en ouder (Tabel 2). In beide groepen waren de 
meeste complicaties van cardiologische aard, gevolgd door 
retinopathie. De incidentie van cardiologische complicaties 
was lager bij diabetespatiënten met een verstandelijke 
beperking dan bij diabetespatiënten zonder verstandelijke 
beperking (ratio 0,65 95%BI 0,57-0,73), de incidentie 
van retinopathie was vergelijkbaar tussen beide groepen 
(ratio 0,95 95%BI 0,81-1,12). Diabetische voet (ratio 1,87 
95%BI 1,41-2,49) en ziekenhuisopname wegens diabetes 
(ratio 1,83 95%BI 1,34-2,49) kwamen beide vaker voor  
bij diabetespatiënten met een verstandelijke beperking.  
Diabetische voet kwam daarbij vaker voor bij mannen  
dan bij vrouwen met een verstandelijke beperking en  
ziekenhuisopname was vaker nodig voor vrouwen dan 
voor mannen met een verstandelijke beperking (Tabel 3).

 
Tabel 1. Karakteristieken van de onderzoeksgroepen en prevalentie van diabetes tussen 2012 en 2016, naar geslacht en 10-jaars leeftijdsgroepen. 

Prevalentie, 
%

6,6
6,9
6,3

0,6
1,9
5,0
10,8
18,6
24,6
23,6

0,7
1,8
3,7
8,3
14,6
21,4
22,8

Diabetes,
n

17.761
10.476
7.285 

299
399
1.417
3.011
3.324
1.635
391

243
269
811
1.834
2.167
1.407
554

N (%)

267.628 (100%)
151.028 (56,4%)
116.600 (43,6%)

47.364 (31,4%)
21.324 (14,1%)
28.184 (18,7%)
28.004 (18,5%)
17.848 (11,8%)
6.644 (4,4%)
1.660 (1,1%)

33.520 (28,7%)
15.360 (13,1%)
21.816 (18,7%)
22.016 (18,9%)
14.868 (12,8%)
6.588 (5,7%)
2.432 (2,1%)

Prevalentie, 
%

9,9
8,9
11,1

1,4
4,7
9,0
14,4
20,4
25,2
22,2

2,6
6,7
11,4
16,2
24,7
28,5
17,3

Diabetes,
n

2.101
1.021
1.080

51
84
185
296
260
125
20

83
96
201
270
277
127
26

N (%)

21.203 (100%)
11.468 (54,1%)
9.735 (45,9%)

3.698 (32,2%)
1.793 (15,6%)
2.063 (18,0%)
2.054 (17,9%)
1.274 (11,1%)
496 (4,3%)
90 (0,8%)

3.153 (32,4%)
1.436 (14,8%)
1.764 (18,1%)
1.664 (17,1%)
1.122 (11,5%)
446 (4,6%)
150 (1,5%)

*
**
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Mensen met verstandelijke beperking Controlegroep

Totaal
Mannen
Vrouwen

Mannen,  0-29 jaar
 30 - 39 
 40 - 49 
 50 - 59 
 60 - 69 
 70 - 79 
 ≥ 80 

Vrouwen,  0-29 jaar
 30 - 39 
 40 - 49 
 50 - 59 
 60 - 69 
 70 - 79 
 ≥ 80

* P<.05   ** P<.001
Statistische significantie verwijst naar het verschil in prevalentie tussen beide groepen.

Dit artikel is niet ingediend door de gastredactie van Tranzo
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Discussie

In dit cohortonderzoek met landelijke zorgverzekerings- 
data werd een 1,5 keer hogere prevalentie vastgesteld 
onder mensen met een verstandelijke beperking in 
vergelijking met een controlegroep zonder verstandelijke 

beperking. Het aantal complicaties dat voorkwam bij 
diabetespatiënten met verstandelijke beperking lag lager 
dan bij diabetespatiënten zonder verstandelijke beperking, 
maar de complicaties waren wel vaker ernstig van aard. 
Deze studie richtte zich op de populatie binnen de huisart-
senpraktijk. De verschillen tussen mensen met en zonder 

Tabel 2. Diabetische complicaties bij personen met verstandelijke beperking of zonder (controlegroep), weergegeven als incidentie  
per 1.000 persoonsjaren en incidentieratio, uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep. 

Totaal

Mannen

Vrouwen

Alle 
leeftijden
0 -59 jaar
≥ 60 jaar

Alle  
leeftijden
0-59 jaar
≥ 60 jaar

Alle  
leeftijden
0-59 jaar
≥ 60 jaar

Persoons-
jaren

8.328

5.054
3.274

3.969

2.424
1.545

4.359

2.630
1.729

Aantal  
Complicaties

488

241
247

278

148
130

210

93
117

Incidentie/ 1000 
persoonsjaren 

58,60

47,69
75,44

70,04

61,06
84,14

48,18

35,36
67,67

Persoons-
jaren

72.442

33.044
39.398

42.565

20.388
22.177

29.877

12.656
17.221

Aantal  
Complicaties

5.097

1.843
3.254

3.234

1.265
1.969

1.863

578
1.285

Incidentie/ 1000 
persoonsjaren 

70,36

55,77
82,59

75,98

62,05
88,79

62,36

45,67
74,62

Ratio (95% 
betrouwbaarheids- 
interval)

0,83 (0,76-0,91)

0,85 (0,75-0,98)
0,91 (0,80-1,04)

0,92 (0,82-1,04)

0,98 (0,83-1,17)
0,95 (0,79-1,13)

0,77 (0,67-0,89)

0,77 (0,62-0,96)
0,91 (0,75-1,10)

Mensen met verstandelijke beperking Controlegroep

Persoonsjaren zijn alleen berekend voor personen met een bekende diabetes diagnose. Voor het eerste jaar van follow-up (2012) kon niet worden bepaald 
of er sprake van was van nieuwe of bestaande complicatie. Data in deze tabel zijn geaggregeerd in grotere leeftijdsgroepen om te voorkomen dat er cellen 
met minder dan 10 waarnemingen ontstonden. Ratio’s die statistisch significant verschillen van 1 zijn dikgedrukt, waarbij <1 een verlaagd risico en >1 een 
verhoogd risico voor mensen met een verstandelijke beperking aangeeft.   

Tabel 3. Type diabetische complicaties bij personen met verstandelijke beperking of zonder (controlegroep), weergegeven als incidentie per  
1.000 persoonsjaren en incidentieratio, uitgesplitst naar geslacht.

Type
complicatie
(ziekenhuis-
afdeling)

Retinopathie 
(Oogheel-
kunde)

Diabe-
tische voet 
(Chirurgie of 
Orthopeadie)

Ziekenhuis-
opname 
vanwege 
diabetes 
(Interne  
geneeskunde)

Cardio-
logische  
complicaties  
(Cardiologie)

Totaal
Mannen
Vrouwen

Totaal
Mannen
Vrouwen

Totaal
Mannen
Vrouwen

Totaal
Mannen
Vrouwen

Persoons-
jaren

8.328
3.969
4.359

8.328
3.969
4.359

8.328
3.969
4.359

8.328
3.969
4.359

Aantal  
Complicaties

160
87
73

57
38
19

49
22
27

262
152
110

Incidentie/ 1000 
persoonsjaren 

19,21
21,92
16,75

6,84
9,57
4,36

5,88
5,54
6,19

31,46
38,30
25,24

Persoons-
jaren

72.442
42.565
29.877

72.442
42.565
29.877

72.442
42.565
29.877

72.442
42.565
29.877

Aantal  
Complicaties

1.462
913
549

265
175
90

233
155
78

3.527
2.253
1.274

Incidentie/ 1000 
persoonsjaren 

20,18
21,45
18,38

3,66
4,11
3,01

3,22
3,64
2,61

48,69
52,93
42,64

Ratio (95% 
betrouwbaarheids- 
interval)

0,95 (0,81-1,12)
1,02 (0,82-1,27)
0,91 (0,71-1,16)

1,87 (1,41-2,49)
2,33 (1,64-3,31)
1,45 (0,88-2,37)

1,83 (1,34-2,49)
1,52 (0,97-2,38)
2,37 (1,53-3,68)

0,65 (0,57-0,73)
0,72 (0,61-0,85)
0,59 (0,49-0,72)

Mensen met verstandelijke beperking Controlegroep

Persoonsjaren zijn alleen berekend voor personen met een bekende diabetes diagnose. In deze tabel zijn leeftijdsgroepen achterwege gelaten om te  
voorkomen dat er cellen met minder dan 10 waarnemingen ontstonden. Ratio’s die statistisch significant verschillen van 1 zijn dikgedrukt, waarbij <1 een 
verlaagd risico en >1 een verhoogd risico voor mensen met een verstandelijke beperking aangeeft.
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verstandelijke beperking was vooral groot op relatief jonge 
leeftijd. Dit verklaart mogelijk waarom eerder onderzoek 
geen verschillen in de prevalentie van diabetes vond onder 
oudere mensen met een verstandelijke beperking in instel-
lingszorg ten opzichte van de algemene populatie (van 
dezelfde leeftijd).6 Een hogere prevalentie van diabetes op 
jonge leeftijd wordt mogelijk verklaard door een groter aan-
deel diabetes type 1 en het jonger ontstaan van obesitas.7-9 
Wellicht wordt diabetes ook op jongere leeftijd vastgesteld 
omdat mensen met een verstandelijke beperking vaker de 
dokter bezoeken waarbij vaker routinematig bloedonder-
zoek wordt verricht.10

De man/vrouw-verschillen binnen de groep mensen een 
verstandelijke beperking zijn in lijn met eerdere internatio-
nale studies die ook een hogere prevalentie onder vrouwen 
vonden.6,7,11 Ook hierbij speelt obesitas mogelijk een rol.12 
Diabetespatiënten met een verstandelijke beperking, en 
vrouwen in het bijzonder, hadden ook een groter risico op 
ziekenhuisopname in vergelijking met diabetespatiënten 
zonder verstandelijke beperking. Deze bevinding is in lijn 
met eerdere zorgen hierover, met name over de toegang 
tot en kwaliteit van zorg aan mensen met een verstande-
lijke beperking.13-18

Een beperking van de huidige studie was dat het verstande-
lijke beperkingen-cohort alleen samengesteld kon worden 
op basis van WLZ-indicaties. Mensen met een verstandelijke 
beperking die geen beroep deden op de WLZ of mensen 
met een licht verstandelijke beperking konden in deze stu-
die niet geïdentificeerd worden. Er zijn echter aanwijzingen 
dat bepaalde cardiovasculaire en leefstijl-gerelateerde  
risicofactoren vaker voorkomen in deze groep.19,20 De hui-
dige bevindingen zouden in dat geval zelfs een onderschat-
ting zijn van de werkelijke impact van diabetes op deze 
bredere groep mensen met een verstandelijke beperking.
Tevens moet worden opgemerkt dat de controlegroep 
in deze studie werd samengesteld als gestratificeerde 
steekproef om de samenstelling van het verstandelijke 
beperkingen-cohort te volgen. Hiermee zijn de resultaten 
uit de controlegroep niet automatisch een representatieve 
weergave voor de algemene bevolking als geheel. 

Conclusie

Diabetes komt tot 1,5 keer vaker voor onder mensen met 
een verstandelijke beperking in vergelijking tot mensen 
zonder verstandelijke beperking. Ondanks deze hogere pre-
valentie, komen er minder, maar wel ernstigere complicaties 
voor. Vaker dan bij diabetespatiënten zonder verstandelijke 
beperking krijgen diabetespatiënten met verstandelijke 
beperking te maken met ziekenhuisopnames en chirur- 
gische ingrepen. Ondanks dat deze studie geen inzicht 
heeft het onderliggende causale mechanisme, duidt dit 
op een mogelijk risico bij mensen met een verstandelijke 
beperking op het laat herkennen en behandelen van  
diabetische complicaties. 
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Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de 
andere dag ligt iemand die je lief is op de intensive care 
(IC): een partner, vader of moeder, een naaste vriend of 
je kind. Gelukkig loopt het vaak goed af, maar niet altijd. 
Soms ontstaan er complicaties of raken de mogelijkheden 
van een behandeling uitgeput en zal de patiënt overlijden 
of ernstig gehandicapt blijven. 

Kritiek zieke IC-patiënten kunnen vaak niet (meer) zelf 
beslissen over hun behandeling. Het zijn hun naasten die 
dat dan moeten doen. Dat confronteert hen met allerlei 
vragen. Wat kan ik nog betekenen voor mijn partner, 
ouder, of kind? Is alles geprobeerd? Hoe gehandicapt 
is hij als hij dit toch overleeft? Wat zou hij zelf gewild 
hebben? En beslissen de artsen over het vervolg van de 
behandeling of heb ik daarin ook een stem?

Podcast
De podcastserie is een product van de FAMICOM-studie, 
een onderzoek naar communicatie tussen artsen en 
families van patiënten op een IC voor pasgeboren baby’s, 
kinderen of volwassenen. Mirjam de Vos, onderzoeker 
van Amsterdam UMC: “De podcast geeft een beeld 
van de ingewikkelde vraagstukken op een intensive 
care. De verhalen stemmen tot nadenken. Want als de 
coronapandemie iets heeft duidelijk gemaakt: dit kan 
iedereen zomaar ineens overkomen.”

Op leven en dood  
Moeilijke gesprekken op de IC 
Mirjam de Vos-Broerse, senior onderzoeker en projectleider FamICom-studie, Amsterdam UMC locatie AMC.

De oneven afleveringen zijn vijf fictieve verhalen over 
families met een dierbare op de intensive care. In elk 
verhaal groeit de twijfel over doorbehandelen en breekt 
het moment aan waarop een beslissing onontkoombaar 
is. In de even afleveringen praat De Vos over deze 
dilemma’s met vijf artsen die al jarenlang werken op 
een IC. Ze vertellen hoe zij met families praten over 
ingrijpende beslissingen, wat helpt en wat niet, en wat 
deze gesprekken met henzelf doen. 

De tiendelig podcastserie ‘Op leven en dood’ gaat over gesprekken die artsen voeren met  
familieleden van ernstig zieke patiënten op de intensive care. Als de grens van een behandeling  
in zicht komt en de patiënt niet zelf kan beslissen, ligt deze moeilijke taak bij artsen en naaste  
familie. De podcastserie van Amsterdam UMC laat aan de hand van fictieve verhalen en interviews 
met artsen horen hoe deze gesprekken verlopen en welke dilemma’s zich voordoen. 

‘Op leven en dood’ is te beluisteren  
via Spotify. Simon Heijmans schreef  
samen met Martijn de Rijk de scenario’s  
en regisseerde de fictieve verhalen.  
Marion Oskamp deed de eindredactie.  
De makers zijn bekend van de prijswinnende 
podcast-serie ‘De brand in het landhuis’.
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Gesprekswijzer 
Behalve een podcast leverde de FAMICOM-studie een 
breed scala aan wetenschappelijke inzichten en concrete 
adviezen op voor zorgverleners. De Vos: “Voor ons 
onderzoek analyseerden we gesprekken tussen artsen en 
familieleden. Het gaf ons inzicht in de communicatieve 
en ethische dilemma’s die spelen, inzicht in hoe artsen 
en families hiermee omgaan en of (en hoe) zij er samen 
uitkomen. De resultaten hebben we vertaald naar 
een gesprekswijzer voor artsen: een infografic met 
aandachtspunten voor het voeren van deze gesprekken, 
vanaf het moment dat de eerste twijfels ontstaan over 
doorbehandelen, tot aan de beslissing om de behandeling 
te staken.”  

De FAMICOM-studie is een project van Amsterdam 
UMC in nauwe samenwerking met de andere UMC’s, 
gefinancierd door ZonMW. Het onderzoek heeft tot doel 
om het overleg- en besluitvormingsproces binnen de 
neonatale, pediatrische en volwassen intensive care  
te verbeteren. 

m.a.devos@amsterdamumc.nl 



In drie eerdere artikelen in dit tijdschrift beschreven 
we vanuit het perspectief van de NVAVG hoe het 
zelfstandig specialisme Geneeskunde voor Verstandelijk 
Gehandicapten tot stand kwam. Dit vierde artikel heeft 
een heel ander karakter dan de vorige drie. Geen nieuwe 
historische feiten, maar een eerste poging tot analyseren, 
waarbij wij de polemiek niet schuwen. Welke noten 
moeten nog gekraakt worden, waar ligt ons inziens  
de prioriteit?

Een prestatie van formaat
Het is zonder meer een prestatie van formaat dat het 
in Nederland binnen enkele decennia gelukt is, het 
medisch specialisme Geneeskunde voor Mensen met een 
Verstandelijke Beperking te realiseren. De AVG is een 
volwaardige professionele loot aan de medische stam, 
vrijwel uniek in Europa en de wereld. 

Van Ewijk en Lammersen (2006) noemen voor 
professionaliteit de volgende kenmerken, enigszins 
geparafraseerd: 
- Het vermogen tot reflectie op het eigen handelen; 
- Het vakkundig gebruik maken van specifieke 

wetenschappelijke kennis;
- Het gebruik maken van beroepspecifieke methodieken 

en instrumenten;
- Het vermogen om in verschillende contexten adequaat 

te reageren.

De weg naar een nieuw vakgebied:  
Geneeskunde voor verstandelijk Gehandicapten
Deel 4: Wie hakt de knoop door? 

Volgens Friedson (2001) is sprake van professioneel  
hulpverlenen als:
- het gespecialiseerd werk is, dat officieel als beroep  

is erkend (…), waarbij een grote mate van eigen  
beoordeling en vrijheid van handelen bestaat;

- de beroepsgroep controle heeft over de arbeidsmarkt en 
een formeel diploma vereist is;

- de opleiding die deze diploma’s verstrekt los staat van de 
arbeidsmarkt en tevens gericht is op het ontwikkelen van 
nieuwe kennis;

- alleen mede-beroepsbeoefenaars het recht hebben om 
collega’s te superviseren en te controleren;

- de beroepsbeoefening meer gericht is op het verrichten 
van goede arbeid dan op economisch gewin (…).

Aan beide sets van criteria voldoet de AVG

In België en Duitsland werden pogingen om dit 
specialisme tot stand te brengen in de kiem gesmoord en 
in het Verenigd Koninkrijk kampt het specialisme LD-
psychiatry met een bedreigend gebrek aan belangstelling. 
Waarom lukte het in Nederland wel? Welke 
omstandigheden waren van belang bij het zo voorspoedig 
tot stand komen van een zelfstandig specialisme? 
De uitgangssituatie in Nederland heeft zeker bijgedragen 
aan dit succes. Het land is niet te groot, waardoor 
persoonlijke contacten makkelijk tot stand kunnen komen, 
maar groot genoeg om over een levensvatbare groep van 
betrokken artsen te beschikken. Artsen in het werkveld 
kennen elkaar, en in de jaren 80 van de vorige eeuw 
deelden zij het gevoel dat het dringend noodzakelijk was 
om een professionaliseringsslag te maken. Het doel was 
vanaf het begin duidelijk en concreet.
De organisatiegraad van de beroepsgroep is vanaf het 
begin opmerkelijk hoog geweest. Verreweg de meeste 
vakgenoten waren lid van de NVAVG. Nog belangrijker 
wellicht is de zeer grote mate van betrokkenheid. 
Een globale inventarisatie laat zien dat in het jaar 
2001 ongeveer 100 leden (dat is bijna 45 %) een 
actieve rol hadden binnen de vereniging, binnen een 
werkgroep of in de redactie van het tijdschrift, als 
regiocontactpersoon, als bestuurslid of op andere wijze. 
Daarbij is het de opeenvolgende besturen gelukt om 
potentiële splijtzwammen - divergerende opvattingen 
over het soort dokter dat de AVG moest zijn, intramuraal 
versus extramuraal – te neutraliseren. Zo ontstond een 

Door Frans Ewals en Willemijn Schretlen:
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opmerkelijk homogene beroepsgroep met een vrijwel 
conflictloze geschiedenis, zeer bevorderlijk voor het 
behalen van de gestelde doelen. Op de nadelen die daar 
ook aan kleven, komen we in het tweede deel van dit 
artikel terug.
Van begin af aan heeft de beroepsgroep veel aandacht 
gegeven aan wetenschappelijk onderzoek, en aan scholing 
voor de leden. Deze was enerzijds gebaseerd op dit 
onderzoek, maar droeg daar ook aan bij. Hiermee werd de 
noodzaak van een zelfstandig specialisme onderbouwd en 
ook voor de buitenwacht vanzelfsprekend. 
Geholpen heeft ook dat de NVAVG vanaf het begin 
invloedrijke partijen en personen aan zich wist te binden, 
binnen relevante maatschappelijke organisaties en binnen 
de politiek. Belangrijke functionarissen verbonden aan de 
KNMG en de IGZ hadden een persoonlijke of professionele 
binding met het werkveld. Deze succesvolle strategie was 
een van de rode draden in de voorafgaande artikelen.  
Ook kreeg de zichtbaarheid van het vak door publicaties 
in zowel vaktijdschriften als in algemene tijdschriften  
veel aandacht. 
Zeer gunstig was het dat op het moment dat de minister 
haar handtekening moest zetten, de financiële signalen 
op groen stonden: Gerrit Zalm, op dat moment minister 
van Financiën herinnerde zich dat “het geld toen tegen 
de plinten klotste”. Zeker niet nadelig was dat Wim Kok, 
de regerend minister-president, zelf een kind met een 
verstandelijke handicap had én dat Els Borst, minister van 
WVS, zelf dokter was en zich sterk verbonden voelde met 
de gezondheidszorg.
Ten slotte, in Nederland is de deïnstitutionalisering veel 
trager en gelijkmatiger verlopen dan in veel andere 
landen. In Australië en de Scandinavische landen 
bijvoorbeeld werd gespecialiseerde medische zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking eind vorige 
eeuw als een doodzonde beschouwd, met als gevolg 
verlies van deskundigheid, energie en draagvlak. Dat zijn 
juist factoren die wezenlijk zijn geweest voor het succes  
in Nederland.

Geen los eindje, maar een olifant in de kamer
Op een wezenlijke vraag is nog steeds geen helder 
antwoord gekomen, namelijk wat voor soort dokter 
is de AVG, waar houdt hij zich mee bezig, voor wie is 
hij werkzaam: kortom, de identiteitsvraag, die in de 
voorafgaande artikelen ook steeds terugkeerde.
Illustratief voor de onduidelijkheid die hierover nog steeds 
bestaat, zijn twee recente reacties van goed ingevoerde, 
hooggeleerde collega’s.
Op 17 januari 2020 promoveerde Marloes Heutmekers 
in Nijmegen. Job Metsemakers, tot voor kort hoogleraar 
Huisartsgeneeskunde in Maastricht en in ons veld ook 
bekend van zijn publicaties met Hennie Lantman, maakte 
deel uit van de promotiecommissie. De feestelijke 

verdediging kende een pijnlijk moment, toen professor 
Metsemakers de promovenda vroeg of het niet eens tijd 
werd dat de AVG ging kiezen tussen een eerstelijnsfunctie 
in een instelling of een tweedelijnsfunvtie voor 
specialistische vragen. Bij de receptie na de promotie 
opperde Job Metsemakers of het wellicht het beste 
zou zijn als AVG’s, Specialisten OuderenGeneeskunde 
en gevangenisartsen samen zouden gaan in een 
nieuw specialisme: Eerstelijnsgeneeskunde voor een 
geïnstitutionaliseerde populatie.
Enige tijd later spraken we Frans Meijman over het vak. 
Frans is huisarts, lid van de Gezondheidsraad, hoogleraar 
medische publieksinformatie aan de VU en jarenlang 
hoofdredacteur van Huisarts & Wetenschap. Hij reageerde 
verbaasd toen hij hoorde dat AVG’s ook in ziekenhuispoli’s 
en andere tweedelijnsvoorzieningen werkzaam zijn. 
Zijn idee was dat AVG’s zich hadden toegelegd op 
de huisartsgeneeskunde voor mensen die wonen in 
woonvoorzieningen voor verstandelijke gehandicapten. 
Dat is niet fraai, zeker als je bedenkt dat Dr. J. Hoeing al 
in 1978 schreef dat de huisartstaken van de instituutsarts 
“op termijn gaan verstrijken”. Die termijn duurt nu al 
bijna 45 jaar.
Dit roept meteen de vraag op of het wenselijk is dat AVG’s 
nog steeds vooral verbonden én in dienst zijn van grote 
en kleinere zorgaanbieders. De discussie hierover werd in 
de jaren ’80 gevoerd, maar is daarna vrijwel stilgevallen. 
Een loskoppeling van wonen en medische zorg maakt de 
vraag urgent over wat te verwachten van de AVG, over 
zijn specifieke bijdrage aan de zorg voor de individuele 
patiënt en over zijn rol binnen een zorgorganisatie. De 
door het Capaciteitsorgaan geschatte behoefte aan AVG’s 
is in de kern een extrapolatie van de status quo. Het is 
zeer wel denkbaar dat bij de genoemde loskoppeling 
een veel geringer aantal AVG’s, gepositioneerd in de 
tweedelijns gezondheidszorg, toereikend is. 
En er zijn andere wrijfpunten, die ons allemaal dwars 
zouden moeten zitten.
Een klinisch specialisme wordt niet alleen tijdens 
kantooruren uitgeoefend. VGgeneeskunde is een klinisch 
specialisme. Andere artsen, in de eerste én de tweede lijn, 
dienen zo’n specialisme 7 x 24 uur te kunnen raadplegen 
of de zorg te kunnen overdragen. Daarom ook stelde 
het bestuur van de NVAVG al in 2008 dat ‘in 2012 de 
bereikbaarheidsdiensten regionaal geregeld moeten zijn 
en dat bij elke huisartsenpost bekend moet zijn welke 
AVG dienst heeft. Nu, in 2021, is dat nog maar in een 
beperkt aantal regio’s goed en effectief gebeurd. Dat is 
pijnlijk en roept vragen op over de identiteit van de AVG 
en zelfs over de legitimiteit van het vak.
In het TAVG verschenen in de loop der jaren geregeld 
artikelen, die uitdrukkelijk vroegen om een reactie. Die 
kwam vrijwel nooit. Ook oproepen van het bestuur om 
te reageren op een voorstel of een beleidsstuk waren 
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noemen Luc Goffin, die enkele zeer vroege documenten 
ter beschikking stelde en Wiebe Braam die belangrijke 
lacunes in onze archiefstukken heeft aangevuld.  
Petra Lubbers was steeds een geduldige vraagbaak en 
verrichtte speurwerk in oude vergaderstukken. 
Buiten de kring van beroepsgenoten ontvingen we hulp 
van Johan de Koning en Wil Buntinx. Het rode potlood 
van Karsje van Hulst heeft de leesbaarheid van de latere 
artikelen onmiskenbaar verbeterd.
Een aantal suggesties van Frans Meijman hebben we met 
vrucht opgevolgd. Hij zal het ons niet kwalijk nemen dat 
we enkele andere vrolijk hebben genegeerd.
Jullie allen van harte bedankt.

frans.ewals@quicknet.nl
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zelden vruchtbaar. Wellicht heeft dat te maken met een 
conflictmijdende houding van de gemiddelde AVG. Die 
houding is nuttig bij het werken in een instelling met een 
scala aan disciplines, maar dodelijk bij het vinden van 
antwoorden op lastige vragen. 
Zover wij weten nodigt de redactie van het TAVG zelden 
of nooit mensen gericht uit om een kritisch commentaar 
te leveren op geplaatste artikelen. Deze strategie zou 
effectief kunnen zijn bij het stimuleren van discussies 
binnen een beroepsgroep die het apaiseren als tweede 
natuur heeft. Ontwikkeling behoeft polemiek.
Ten slotte, sinds zeven jaar is geen enkele hoogleraarspost 
bezet door een AVG. Dat is diep te betreuren. Een klinisch 
werkzame hoogleraar is belangrijk voor de ontwikkeling 
van het vak, voor de positionering ervan binnen de 
medische wereld én voor het aanzien van het specialisme 
naar buiten. Hopelijk komt er heel gauw een eind aan 
deze situatie.
Dit zijn naar onze mening belangrijke en urgente vragen. 
Maar daar willen we niet mee eindigen. Voorop staat 
onze bewondering voor de grote inzet, veelal in eigen 
tijd, van een heel groot aantal collega’s in de afgelopen 
decennia én voor het strategisch vernuft waarmee de 
opeenvolgende besturen geopereerd hebben. 
Laten we afsluiten met een gezaghebbende stem 
uit het buitenland: “Perhaps the most succesful and 
comprehensive approach to specialized professional 
training has come from the Netherlands. (…) This  
initiative was also driven by the push toward  
community-based care and a level of recognition that 
existing generalist health care services would not be 
sufficient” (O’Hara 2014 (?)).

Dankbetuiging
Bij het tot stand komen van deze serie artikelen hebben 
velen ons geholpen. 
Een groot aantal collega’s droeg aanvullende gegevens 
aan of reageerde op conceptteksten. Bijzonder willen we 
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Bedankt!

Namens de redactie en de leden van de NVAVG 
bedanken we Frans en Willemijn voor hun inzet,  
tijd en enthousiasme om de geschiedenis van de 
(NV)AVG in beeld te brengen!

Rectificatie
Sjoerd van den Berg was één van de auteurs van het artikel Gemiste diagnoses 
en onbehandelde gezondheidsproblemen bij volwassenen met Prader-Willi  
syndroom. Per abuis staat in TAVG 2021 nummer dat hij werkt bij het  
Department of Physical Therapy, maar dit moet Internal Medicine, division of 
Endocrinology (Erasmus MC) zijn. Hij werkt dus zowel bij de afdeling klinische 
chemie als de afdeling inwendige geneeskunde.  

In hetzelfde nummer staat het artikel Emotionele en gedragsproblemen in 
een preventieprogramma voor middelengebruik bij jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking. Daar is de foto van N. Bex boven de naam van  
D.H.G. Hulsmans terechtgekomen. 
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

Voor het medisch team van ASVZ zijn we op zoek naar één of meerdere: Arts voor 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG), specialist ouderengeneeskunde (SO) en 
huisarts of basisarts (al dan niet met interesse voor AVG-opleiding). 

Werkplek 
Naast het samen zorgdragen voor medisch welzijn van de cliënten is ASVZ een 
opleidingsinstelling voor de AVG-opleiding. We bieden tevens stageplaatsen voor 
huisartsen in opleiding en coassistenten. De zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking wordt binnen ASVZ multidisciplinair vormgegeven. Je werkt samen met 
onder andere begeleiders, teamleiders, orthopedagogen, huisarts en paramedici. Er is 
een uitgebreide AVG-polikliniek. Je kan aan de slag over de hele regio van ASVZ, van 
Rotterdam, Waardenland tot Brabant. 

Het behandelmodel Triple-C speelt een belangrijke rol binnen ASVZ. De onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie met de cliënt staat hierin centraal. Werken volgens Triple-C is medebepalend voor hoe je 
werkt als arts bij ASVZ. Wil je meer lezen over Triple-C? Ga dan naar: www.triplecwerkplaats.nl 

Het team 
Het medisch team bestaat momenteel uit negen AVG’s en vijf basisartsen, waarvan drie in opleiding tot AVG. 
Een mooie mix van jonge dokters en artsen met veel ervaring. Werken als arts bij ASVZ betekent dat je keuze 
hebt om bijvoorbeeld te werken op locaties met verblijf en behandeling of meer poliklinisch of met een 
bepaalde doelgroep zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) of ernstige meervoudige 
verstandelijke beperking (EVMB). De taken en het werk verdelen we zo, dat we iedereen binnen het team in 
hun kracht kunnen zetten. De artsen worden ondersteund door verpleegkundig ondersteuners en het 
secretariaat van de medische dienst. 

Je profiel 
• Je bent afgestudeerd basisarts of Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), huisarts of specialist 

ouderengeneeskunde; 
• Je bent geïnteresseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking; 
• Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen; 
• Je ziet een uitdaging in het samenwerken in multidisciplinair verband; 
• Je bent creatief in het oplossen van niet alledaagse problemen. 
 
Ons aanbod 
• Samenwerken in een groot team van gedreven professionals; 
• Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
• Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 65/70/75 afhankelijk van opleiding en ervaring); 
• Keuze secundaire arbeidsvoorwaarden; zelf kiezen wat past bij jouw persoonlijke situatie; 
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

Bijzonderheden 
Binnen deze vacature is ruimte voor meerdere aanstellingen en de uren per week zijn in overleg te bepalen. Je 
hebt in deze functie telefonische avond-, nacht- en weekenddiensten. Bij een dringende situatie hoef je niet zelf 
naar de locatie te rijden, maar is er andere medisch specialist beschikbaar. 

Meer informatie en solliciteren 
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Erika de Vreugt of Ingrid van Zoest, 
leidinggevenden Medisch team. Te bereiken via tel: 0184-491620, helpdesk medische dienst. Je kan ook een 
mail sturen naar edvreugt@asvz.nl. 

Solliciteren kan via onze site op www.werkenbijasvz.nl of stuur je cv en brief naar Ramon Meerens, M&O 
ASVZ, rmeerens@asvz.nl.  

Vacatures
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Wij zoeken jou!

AVG Arts en/of Basis Arts 
Maasveld Maastricht

Wil je werken met unieke patiënten voor 
wie jij echt van betekenis kunt zijn? 
Word AVG bij Koraal. Een uniek 
specialisme, volop in ontwikkeling. 

Wil je ervaren hoe uniek het werk van een 
AVG bij Koraal in de praktijk is? Meld je 
aan voor een meeloopdag of bezoek onze 
website: www.koraal.nl

Voor meer info kun je contact 
ook opnemen met Mike Theelen 
(Teammanager Gezondheidsdienst) 
06-82974767.

Samen 
op eigen 
kracht

koraal.nl
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AArrttss  vvoooorr  VVeerrssttaannddeelliijjkk  GGeehhaannddiiccaapptteenn   
 
 

Bij de Medische Dienst van Talant zijn wij, voor 16-36 uur, op zoek naar een nieuwe collega!  
  
  
WWaaaarr  ggaa  jjee  wweerrkkeenn??  
Talant is een onderdeel van Zorggroep Alliade. De zorg van Alliade richt zich  op kwetsbare ouderen en mensen 
met een verstandelijke beperking, met als missie: een goed en zinvol leven.  

Bij Talant wonen 1800 cliënten met een verstandelijke beperking (LVB tot EMVB), waarvan een gedeelte op de 
locaties Beetsterzwaag, Drachten en Stiens, maar ook zijn er vele kleinere locaties verspreid over Friesland. Er 
zijn zes kinderdagcentra en vele dagbestedingslocaties. Op de Omswaai vindt behandeling en crisiszorg voor 
psychische problematiek plaats. Daarnaast is er een groeiende multidisciplinaire polikliniek.  

WWaatt  ggaa  jjee  ddooeenn??  
Als AVG verleen je specifieke medische zorg gerelateerd aan de verstandelijke handicap van onze cliënten. Dit in 
een team met 5 collega AVG’s, in samenwerking met gedragskundigen, huisartsen, psychiaters, verpleegkundig 
specialisten, verpleegkundigen, doktersassistenten, apotheker, vele paramedici, geestelijke verzorgers, 
vaktherapeuten en de zorgmedewerkers op de locaties. Ook werk je samen met meerdere medisch specialisten 
die als vaste consulent aan Talant verbonden zijn. De 24u bereikbaarheidsdienst wordt verricht door huisartsen 
en VS’en, waarbij je als AVG als achterwacht benaderd kan worden. Crisisbeoordelingen in kader van de WZD 
worden binnen kantoortijden gedaan door de AVG, buiten kantoortijden wordt dit waargenomen door de GGZ. 
Als AVG participeer je ook in het maken van beleid van de organisatie. In samenspraak met de collega AVG’s zijn 
je werkzaamheden vast te stellen. Hierin is ruimte voor een specifiek aandachtsgebied of regio, opleiderschap of 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
 
WWaatt  vvrraaggeenn  wwiijj  vvaann  jjoouu??  
We zoeken een enthousiaste collega de mee wil denken in nieuwe ontwikkelingen en open staat voor out-of-
the-box denken. Verder vragen wij van jou:   
* Een geldige registratie voor het specialisme Geneeskunde voor verstandelijke gehandicapten.  
 
Ben je AIOS? Ook dan komen we graag met je in contact!  
 
WWaatt  bbiieeddeenn  wwiijj  jjoouu??  
Een uitdagende functie als AVG binnen een professioneel en gemotiveerd team! Mocht je voor deze baan willen 
verhuizen naar Friesland, waar wonen nog betaalbaar is, dan kunnen we je ondersteunen bij het vinden van 
nieuwe woonruimte. Verder bieden wij jou o.a.: 
* Salaris conform cao Gehandicaptenzorg, inschaling FWG 75 (min. €5369,- / max. €8256,-);   
* Flexibele werktijden;    
* Reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding;   
  
WWaaaarr  kkuunn  jjee  tteerreecchhtt  vvoooorr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  ddee  ffuunnccttiiee??  
Voor meer informatie over Zorggroep Alliade en zorgonderdeel Talant verwijzen we je naar onze website: 
www.alliade.nl. Hier vind je ook de vacature waarop je kunt solliciteren.  
   
Heb je inhoudelijk vragen over deze vacature? Neem dan gerust contact opnemen met Lida van Rijn, Arts 
Verstandelijk Gehandicapten, op telefoonnummer 06-23836971 of via l.van.rijn-lugthart@talant.nl.  
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AVG en/of basisarts Zideris 
                                                       24-36 uur per week 
 
Zideris is een middelgrote organisatie met een eigen gezicht. Wij bieden professionele 
behandeling, begeleiding en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en ouderen met een 
verstandelijke beperking. Zideris baseert zich qua behandeling en begeleiding op Gentle 
Teaching.  
 
Vanuit de Afdeling Behandeling te Rhenen, werk je als arts nauw samen in multidisciplinair 
verband met gedragskundigen en paramedici. Naast de locatie in Rhenen zijn er 
voorzieningen in Veenendaal, Wageningen, Bilthoven, Huis ter Heide, Mijdrecht en Epe. Er 
wordt samengewerkt met verschillende huisartspraktijken. 
 
Door uitbreiding van de werkzaamheden en de pensionering van een collega zijn wij op zoek 
naar een AVG en/of basisarts (Anios of Aios) ter versterking van ons team. Eventueel 
geïnteresseerde huisartsen of specialisten ouderenzorg met interesse in het VG-vakgebied 
zijn ook welkom te reageren. 
Dit team bestaat uit 2 AVG’ s, 2 huisartsen, 2 doktersassistentes, een praktijk-
verpleegkundige en een verpleegkundig specialist i.o. We werken samen met een consulent 
neuroloog en -psychiater. Erkenning als AVG-opleidingsinstelling is aangevraagd. 
De AVG wordt mede betrokken bij beleidsvorming en organisatie ontwikkelingsaspecten. Er 
zijn geen ANW diensten. 
 
Ben jij de AVG die: 

 Een succesvol afgeronde AVG opleiding met BIG registratie heeft, 
 Wellicht (enige) ervaring heeft met LVB-, gedrags- en psychiatrische problematiek 

en/of psychogeriatrische- of palliatieve zorg, 
 Een uitdaging ziet in efficiënt werken, 
 Waarvoor het hanteren en bewaken van wet- en regelgeving (zoals de Wzd) een 

vanzelfsprekend feit is, 
 In de toekomst interesse heeft in opleiden en/of het verrichten van wetenschappelijk 

onderzoek.  

Of de basisarts die: 
 Leergierig is en bereid is om zich verder te ontwikkelen als ANIOS, 
 Onder supervisie van een AVG zich in wil zetten voor de langdurige zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking, 
 Eventueel na een periode als ANIOS de opleiding tot AVG wil gaan doen en verder 

werkt bij ons als AIOS. 

Wat kunnen wij jou bieden?  
Het betreft voor de AVG een dienstverband voor onbepaalde tijd en voor de basisarts een 
tijdelijk dienstverband, beide voor 24 - 36 uur per week. 

 Een ambitieus team van AVG’s, doktersassistentes en verpleegkundigen,  
 Een uitdagende en stimulerende werkomgeving die volop in ontwikkeling is, 
 Honorering is marktconform volgens de CAO Gehandicaptenzorg.  

 
Solliciteren 
Heb je zin om ons team te versterken? Dan nodigen we je van harte uit om bij ons een kijkje 
te nemen en te solliciteren.  
Je recente cv en motivatiebrief zien wij graag tegemoet via onderstaande knop. 
 
Inlichtingen kun je inwinnen bij Emmy Räkers (AVG) of Agnes Baarsen (AVG), beiden te 
bereiken via telefoonnummer 088-5132513 of 088-5132608.  
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Basisarts/Anios                                                                    

 

Met geduld, veerkracht en een groot inlevingsvermogen draag je bij aan de juiste medische zorg voor 

(intramurale) cliënten. Deze zorg is gericht op het voorkomen, behandelen en beperken van (handicap 

gebonden) somatische en psychische problematiek, in afstemming met andere professionals. 

Uitgangspunt hierbij is om te zorgen voor optimale kwaliteit van leven binnen de gegeven beperkingen. Je 

werkt zelfstandig onder de supervisie van de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) binnen het 

multidisciplinair team; huisarts, verpleegkundigen, paramedici, de apotheker, verwanten en de 

cliëntbegeleider. En er is geen dienstregeling, je werkt altijd overdag!  

Je gaat aan de slag op onze drietal centrumlocaties, in Tilburg en Rijsbergen. De cultuur is open en 

laagdrempelig. Wij bieden je een opleidingsplaats tot AVG. De opleiding vindt plaats aan de Erasmus 

universiteit te Rotterdam. Het aantal uren is in overleg.    

 

Jij hebt hart voor de kwetsbaren in onze maatschappij én affiniteit met mensen met een verstandelijke 

beperking. Je weet als geen ander dat juist deze groep enorm is geholpen bij het draaglijk maken van 

ziekte en pijn. Je bent een kei in het snel en goed analyseren van situaties, het stellen van de juiste 

diagnose en het nemen van beslissingen. Je handelt adequaat en zorgvuldig. Daarnaast ben je sensitief 

en je communiceert duidelijk en waar nodig in passende taal. Je weet waar je voor staat en dat straal je 

uit. Je werkt zelfstandig, zonder solistisch te zijn. Je doet dit tenslotte samen met je collega’s van het 
medisch team. Uiteraard beschik je over een geldige BIG registratie als basisarts.  

 

Amarant heeft aandacht voor de cliënt, maar ook voor jou! Je krijgt o.a.:   

•         Salaris passend bij de functie en je ervaring (cao Gehandicaptenzorg). 

•         Vast dienstverband tijdens kantooruren.   

• Een vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%). 

 

Meer weten? 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Hester van der Laan, 

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, te bereiken op het telefoonnummer: 088 - 611 75 28. Je sollicitatie 

kun je mailen naar werken@amarant.nl t.a.v. Anouk Horvers. Of kijk op www.werkenbijamarant.nl voor de 

uitgebreide vacature tekst en onze andere vacatures.                                              
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Wil jij als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aan de slag? Loop jij warm voor de 
gehandicaptenzorg en krijg jij graag alle ruimte om met jouw inbreng het verschil te maken? 
Lees dan verder! 
 
Voor onze behandeldienst hebben wij de volgende vacature:  
 
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten / AVG 
28-36 uur, standplaats Koningslust  
 
Zo ziet jouw baan eruit 
In de functie van AVG-arts bij Daelzicht beheer je samen met collega AVG-artsen, huisartsen en 
gedragsdeskundigen de zorg en het welzijn van onze cliënten. Dit doe je o.a. door het houden van 
(specialistische) spreekuren en daarnaast met multidisciplinaire overleggen en externe consultenten. De 
zorgvragen van cliënten zijn zeer divers. De te behandelen cliënten zijn vaak (ouder wordende) mensen met 
toenemende (veelal complexe) hulpvragen op gebied van hun gedrag, epilepsie, etc. Daarnaast onderhoudt je 
integraal contact ten aanzien van de (para)medische behandeling. Als arts binnen Daelzicht heb je veel ruimte is 
voor eigen professionele inbreng.  
 
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij: 

• Specialistische medische zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking.  
• Iemand is die affiniteit heeft met het opleiden van diverse functies (AIOS-AVG, verpleegkundig 

specialist, praktijkverpleegkundige, coassistenten). 
• Deelneemt aan (multidisciplinaire) expertiseteams gericht op o.a. MVG, EMB, LVB, Kind en Jeugd of 

seksuele gezondheid. 
• Wil samenwerken met een professioneel team met enthousiaste collega’s en in een multidisciplinaire 

setting, bestaande uit onder meer gedragsdeskundigen, paramedici en AVG’s. 
• Participeert in ANW-diensten die geleverd worden in samenwerking met een andere zorgaanbieder. 
• Een rijbewijs en een auto tot zijn/haar beschikking heeft. 

 
De behandeldienst 
Bij Daelzicht zijn alle behandelactiviteiten voor onze cliënten samengevoegd in een organisatie brede 
behandeldienst. die bestaat onder andere uit (GZ)psychologen, orthopedagogen, artsen (VG), paramedici, 
verpleegkundigen en doktersassistenten.. Daarnaast wordt er gewerkt samenwerking met huisartsen. Binnen 
Daelzicht werken we met een brede doelgroep; van jong tot oud, somatiek tot psychiatrie en van EMB tot LVB.  
 
Dit bieden wij 

• Een marktconform salaris tussen de € 4.977,50 en € 7.503,10 bruto op basis van 36 uur, inschaling is 
afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring. 

• Een vast contract op basis van 36 uur per week (minder in overleg). 
• Flexibele werktijden. 
• Opleidingen en coaching om optimaal met de doelgroep te kunnen werken en kundige collega’s om 

ruggenspraak mee te zoeken.  
 
Herken jij jezelf hierin? 

• Jij beschikt over een afgeronde opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten 
• Jij bent in het bezit van een geldige BIG-registratie. 

 
Dit is Daelzicht 
Daelzicht is een brede en middelgrote zorgorganisatie. Op onze vijftig locaties in Limburg bieden we met plezier 
en deskundigheid een veilige woonomgeving, zorg en behandeling, dagbesteding en thuisondersteuning voor 
zo’n tweeduizend kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. 
 
Belangstelling en solliciteren  
Enthousiast geworden over deze vacature? Je kunt reageren door je sollicitatie te sturen naar 
sollicitatie@daelzicht.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Josianne van Gerven of Danielle Peet, (AVG) via 
0475-577777. Vragen over de procedure? Neem contact op met Sven Dekkers (recruitment) via 0611129439. 
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ARTS VERSTANDELIJK 
GEHANDICAPTEN (AVG)
Arnhem, Apeldoorn en Deventer 

Vacature

(uren in overleg)

Voor jou
–  Dé kans om jezelf te ontwikkelen
–  Uitdagende baan, met pioniersrol
–  Toffe, inspirerende werkomgeving
–  Enthousiaste, gemotiveerde collega’s
–  Een goed marktconform salaris

Van jou
–  Grenzen durven verleggen
–  Positieve en leerbare houding
–  Blijven ontwikkelen is jouw ding
–  Van samenwerken krijg jij energie
–  Professionele werkhouding: check!

Jouw Kracht
–  Je durft te pionieren en grenzen te verleggen 

om zo te komen tot een toekomstbestendige 
zorg voor onze cliënten

–  Je hebt een positieve en leerbare houding
–  Je vindt het leuk om in een omgeving te 

werken die zich blijft ontwikkelen
–  Je zoekt graag de samenwerking op en past 

daarmee goed in onze werkwijze van zorg en 
behandeling, zowel dichtbij als op afstand

Jouw Keuze
–  Je komt te werken in een inspirerende 

werkomgeving, met een enthousiast team
–  Je krijgt een werkpakket op maat met ruimte 

om je verder te ontwikkelen
–  Je neemt deel aan intern georganiseerde en 

geaccrediteerde scholingen, symposia en 
intervisie met je vakgroep

–  Je krijgt uitstekende arbeidsvoorwaarden, denk 
hierbij aan een ruim eigen scholingspakket, 
flexibele werktijden, een laptop én 
werktelefoon

Jouw koers
Aan de slag als arts verstandelijk gehandicapten (AVG) bij Novicare in Oost Nederland? Wordt dit 
jouw nieuwe job? Dan krijg jij dé kans om jezelf verder te ontwikkelen. Kies jij voor werken in een 
innovatieve en innoverende werkomgeving? En jij mag jouw baan zelf vormgeven. Benieuwd naar meer? 
Lees dan snel verder…

Wat betekent werken bij Novicare voor jou?
Onze kracht? Die ligt bij onze behandelaren. Bij jou dus! Dat jij jouw werk goed kan uitvoeren, is voor 
ons enorm belangrijk. Daarom kijken we bij het inrichten van je pakket naar jou als persoon en je 
ambities. En natuurlijk bieden we flexibiliteit, zodat je werk optimaal aansluit bij de rest van je leven.

En waarom zijn wij naar jou op zoek? We groeien hard. Dit komt doordat er veel behoefte is aan onze 
manier van zorgverlening waarbij langdurige samenwerking, borging én optimalisatie van de zorg 
speerpunten zijn.

Pak het moment
Pak jij het moment? Laat zeker jouw sollicitatie achter via sollicitatie@novicare.nl! 
Heb je nog vragen of wil je nog iets bespreken? Geen probleem! Bel of WhatsApp mij, 
Henk Lauwers (regioleider VG), via 06-51261741. Mailen mag natuurlijk ook: HLauwers@novicare.nl
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