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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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