
 

 

COVID-19 update vanuit AWVB 
 

Nu de eerste coronavaccinatie voor bewoners van instellingen in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg 

een feit is, hopen we op de komst van betere tijden. We realiseren ons de aanhoudende druk op de zorg 

maar hopen dat thema’s uit onderzoek vanuit de AWVB helpend zullen zijn bij de opbouw naar het 

nieuwe ‘normaal’. In dit document vindt u een overzicht van relevante AWVB-studies uitgevoerd.  

 

Reeds uitgevoerde studies 
 

Ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking 

Hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking de coronacrisis? Om die vraag te 

beantwoorden, hebben we in het voorjaar 2020 tijdens de intelligente lockdown een groep 

ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Over de resultaten publiceerden we een internationaal 

wetenschappelijk artikel. 

 

Lichamelijke, sociale en mentale impact op cliënten 

Welke impact heeft de coronacrisis op het lichamelijke, sociale en mentale functioneren van mensen 

met een verstandelijke beperking? Omdat er over het coronavirus nog niet veel wetenschappelijke 

kennis is, hebben we ons in dit onderzoek gebaseerd op kennis over infectie-uitbraken uit het verleden.  

De resultaten staan beschreven in een artikel dat onlangs is geaccepteerd in een internationaal 

wetenschappelijk tijdschrift. De belangrijkste resultaten uit deze studie zijn hier alvast te bekijken. 

 

Coronamaatregelen en probleemgedrag 

Welk effect hebben de coronamaatregelen op het probleemgedrag van mensen met een verstandelijke 

beperking? En welke impact hebben deze maatregelen op het functioneren? Dat onderzochten we in 

samenwerking met de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit. Over de resultaten publiceerden we 

een internationaal wetenschappelijk artikel. De belangrijkste bevindingen vindt u hier in de 

samenvatting. 

 

Ervaringen van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking 

Om inzicht te krijgen in hoe ouders van een kind met een verstandelijke beperking de coronacrisis 

ervaren, hebben we in het voorjaar van 2020 twee studies uitgevoerd waarbij we moeders hebben 

geïnterviewd. We verwachten de resultaten van deze onderzoeken later dit jaar te publiceren.  

 

Ervaringen van zorgbegeleiders 

Hoe ervaren zorgbegeleiders de coronacrisis? Om die vraag te beantwoorden, hebben we een groep 

begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de lockdown-periode gevraagd om 

audioberichten in te spreken. Over de resultaten publiceerden we een internationaal wetenschappelijk 

artikel. De belangrijke conclusies staan beschreven in deze factsheet. 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20473869.2020.1827214
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20473869.2020.1827214
https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/wp-content/uploads/2020/07/Q14-effecten-infectie-crises-op-cli%C3%ABnten.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jir.12778
https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-rapid-response-effect-op-incidenten-Nederlands-v2-2.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12812
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12812
https://mcusercontent.com/3d93112e982be3cee9b286a18/files/f511eda0-970a-475b-8310-9273b2e4b916/AWV139_COVID19_factsheet_1_begeleider_V6.pdf


 

Psychische ondersteuning van zorgprofessionals in coronatijd 

Welke impact heeft de coronacrisis op het psychologisch welbevinden van zorgprofessionals, en hoe 

kunnen zorgorganisaties hen zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen? Ook bij dit onderzoek 

hebben we ons gebaseerd op kennis over infectie-uitbraken uit het verleden. De resultaten van deze 

studie zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk artikel. De belangrijkste conclusies staan 

in een samenvatting beschreven. 

  

 

Lopende onderzoeken 

 
Kwalitatieve studies t.a.v. COVID-19 

Tijdens de eerste lockdown periode in 2020 heeft de AWVB een aantal kwalitatieve studies uitgevoerd 

om de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, ouders en zorgbegeleiders in kaart te 

brengen. Als een vervolg hierop worden mensen met een verstandelijke beperking, ouders en 

zorgbegeleiders het komende jaar meermaals geïnterviewd om de impact van COVID-19 te 

onderzoeken. 

 

COVID-19 onderzoek naar stereotypen en stigma 

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe mensen in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie 

aankijken tegen twee kwetsbare groepen, namelijk mensen met een verstandelijke beperking en 

ouderen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar stereotypen en stigma. Daarnaast wordt onderzocht hoe 

mensen in Nederland de impact van COVID-19 op deze kwetsbare groepen inschat. 

 

Digitaal op bezoek 

Vanwege COVID-19 is het voor meer dan 70.000 mensen met beperkingen in woonlocaties niet of 

verminderd mogelijk bezoek te ontvangen. Zorgautoriteiten moedigen daarom het gebruik van digitale 

middelen aan als alternatief voor fysiek contact. Met het project ‘Digitaal op bezoek’ (een samenwerking 

tussen vier Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen), wordt gekeken in hoeverre het 

gebruik van deze digitale middelen aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes van mensen met een 

beperking. 

 

 

Tip: handige zelfhulpboekjes 

Om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in deze onzekere en soms angstige 

tijden, hebben we een vertaling van een serie online zelfhulpboekjes van de Universiteit van 

Glasgow gepubliceerd. De serie is bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking te helpen 

om over hun gevoelens te praten. U kunt de boekjes gratis downloaden via 

www.coronazelfhulpbrochures.nl.  

 

 

https://journal.ilpnetwork.org/articles/10.31389/jltc.40/
https://www.academischewerkplaatsen-vb.nl/wp-content/uploads/2020/06/Q14-effecten-infectie-crises-op-professionals.pdf
http://www.coronazelfhulpbrochures.nl/

