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COVID-19 bij mensen met  
een verstandelijke beperking

Twee jaar geleden, op 24 maart 2020, is de Academische werkplaats 

Sterker op eigen benen van het Radboudumc een online registratie gestart 

om meer inzicht te krijgen in de impact van COVID-19 op mensen met een 

verstandelijke beperking. Hoewel de gedetailleerde gegevensverzameling in 

de loop van 2021 gesloten is, zijn wij met hulp van zorgorganisaties 

gegevens over besmettingen en overlijdens blijven verzamelen.

In november 2021 liep de hoeveelheid COVID-besmettingen landelijk weer op. Door het grote aantal 
besmettingen werd vanaf dat moment in het bron- en contactonderzoek niet meer standaard nagevraagd of 
personen in een instelling wonen. Hierdoor kon het RIVM geen realistische cijfers meer geven over de 
ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorginstellingen. 

Om toch landelijk goed zicht te houden op de situatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ons gevraagd dit inzicht te blijven 
verschaffen. Hiervoor hebben wij, vanaf 1 november 2021, wekelijks uitvraag gedaan bij een groot aantal 
zorgorganisaties.

Dit moment, twee jaar na de start van de COVID-19 pandemie in Nederland en na het einde van de meeste 
maatregelen, willen wij aangrijpen om de resultaten en inzichten van onze monitor te delen.

REGISTRATIE
REGISTRATIE

•	 Deze factsheet presenteert gegevens van 52 
zorgorganisaties, waarvan 41 organisaties continu actief 
hebben geregistreerd in de gehele periode (d.w.z. de 
helft van deze periode of meer);

•	 Vanaf week 44 (1 november 2021) zijn er 11.536 
patiënten met een verstandelijke beperking  en een 
nieuwe COVID-19 infectie geregistreerd;

•	 46 van deze patiënten met een COVID-19 infectie zijn 
overleden;

•	 Ter vergelijking: in de uitgebreide COVID-19 registratie 
(van maart ’20 t/m juni ’21) werden er 2.599 met een 
bewezen COVID-19 infectie geregistreerd, waarvan er 
100 zijn overleden;

•	 Het percentage overledenen bij patiënten met een 
bewezen COVID-19 infectie bedraagt 0.4% in de periode 
november ’21 t/m maart ‘22. Daarmee lijken infecties 
in deze periode veel milder te verlopen dan in de gehele 
voorgaande periode waar dit gemiddeld 4% betrof;

•	 De pieken in het aantal infecties die we in de monitor 
onder mensen met een verstandelijke beperking zien, 
komen grofweg overeen met die in de algemene 
bevolking (bron: RIVM).
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1 sept 2020 – 30 mei 2021 
gegevens uit online registratie

1 nov 2021 – 27 maart 2022
gegevens uit wekelijkse vragenlijst

start booster

In figuur 1 is het wekelijkse aantal 
patiënten met een verstandelijke beperking 
met een COVID-19 infectie weergegeven, 
uitgesplitst in overleden en niet overleden. 
De herkomst van de data vanaf de start van 
de 2e golf, 1 september (week 36) 2020 
t/m 30 mei 2021 is onze gedetailleerde 
online registratie, waarin 36 organisaties 
actief gegevens over hun cliënten met 
COVID-19 registreerden. 

Vanaf 1 november (week 44) 2021 worden 
COVID-19 besmettingen middels een korte 
vragenlijst uitgevraagd bij, grotendeels, 
dezelfde zorgorganisaties. In de periode 
van week 22 t/m week 43 in 2021 werden 
er geen wekelijkse gegevens geregistreerd.

NB. Niet alle zorgorganisaties zijn op 
hetzelfde  moment begonnen met het 
vaccineren van hun cliënten. De start is 
aangegeven in de figuur. 

NB. Zorgorganisaties kunnen hun gegevens 
met betrekking tot nieuwe COVID-19 
infecties 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 COVID-19 infectie en het aantal overledenen per week
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