
1.  Deze onderzoeken gaan over 
het coronavirus bij mensen met 
een verstandelijke beperking. 
 

2. Deze poster laat de uitkomsten 
van de onderzoeken zien.  

3. Met deze uitkomsten willen 
onderzoekers meer bekendheid 
geven over het coronavirus bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

4. Door de uitkomsten van  
het onderzoek kunnen  
dokters en andere mensen  
in de zorg je beter helpen. 

5. Je kan altijd om hulp vragen  
bij het begrijpen van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld  
aan je begeleider!

Wat doet het coronavirus bij  
mensen met een verstandelijke beperking?

Mensen met een verstandelijke beperking en het coronavirus hebben vaak last van: 

ER IS AL BEST WAT BEKEND OVER 
HET CORONAVIRUS BIJ MENSEN MET 
EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING.

IN DEZE POSTER LEES JE 
MEER OVER WAT ER AL 
BEKEND IS!

Onderzoekers van de afdeling 
Sterker op eigen benen van het 
Radboudumc zijn samen met  
72 zorgorganisaties in Nederland 
gaan bijhouden hoeveel 
mensen met een verstandelijke 
beperking ziek zijn geworden 
en welke klachten zij hadden. 

De onderzoekers hebben 
in samenwerking met de 
afdeling AMPHI van het 
Radboudumc ook aan 
mensen met een licht 
verstandelijke beperking 
gevraagd hoe het nu met 
ze gaat.

Waarom deze onderzoeken? 

Wat weten we uit de onderzoeken bij mensen met een verstandelijke beperking?

Deze poster geeft  
meer informatie 
over de uitkomsten  
van de onderzoeken 
naar het coronavirus  
bij mensen met 
een verstandelijke 
beperking.

?

Naast dit 
onderzoek 
wordt er ook 
nog ander 
onderzoek 
gedaan.

hoesten moe zijn niezen, verstopte  
neus of loopneus
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In Nederland 
willen we meer 
te weten komen 
over het 
coronavirus bij 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking. 

De helft van de 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking die het 
coronavirus hadden, 
heeft overgewicht.

Er is veel wisselende en ondui-
delijke informatie over het 
coronavirus en de maatregelen. 
Hierdoor maken veel mensen 
met een licht verstandelijke 
beperking zich veel zorgen over 
het coronavirus en hun situatie.

Mensen met een 
licht verstandelijke 
beperking zijn vaker 
eenzaam en vaker niet 
blij, omdat hun werk of 
dagbesteding is gestopt 
door het coronavirus.

Er waren meer 
mannen dan 
vrouwen met een 
verstandelijke 
beperking ziek 
door het coronavirus.

         2194 mensen  
 met een  
      verstandelijke 
beperking hebben 
het coronavirus 
gehad.

De meeste mensen 
met een verstandelijke 
beperking die het 
coronavirus hadden, 
woonden met anderen 
samen in één huis.

De mensen met een 
verstandelijke beperking  
die zijn overleden door  
het coronavirus zijn  
jonger dan de mensen 
in de rest van Nederland. 

?

te weinig adem koorts

Wil je meer weten over wat het 
coronavirus bij mensen met een 
licht verstandelijke beperking doet? 
En wil je tips lezen hoe je hier zelf 
mee om kan gaan? Klik dan snel 
hier voor meer informatie!

Onderzoekers hebben 
zorgorganisaties 
gevraagd om informatie 
in te voeren in de 
computer over mensen 
met een verstandelijke 
beperking die 
coronaklachten hadden.

https://academischewerkplaatsamphi.nl/wp-content/uploads/2021/03/Factsheet_Uitkomsten_Corona_Vragenlijst.pdf
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