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“Ik wist eigenlijk niet wat corona betekende 
voor iemand met een verstandelijke beperking. 
Mijn zoon is erg afwezig en dat vind ik moeilijk 
om aan te zien. Nu is nog de vraag hoe we hem 

hierin kunnen ondersteunen.”



Over het onderzoek

  naasten vulden de vragenlijst in.

•  Naasten wiens familieleden met een verstandelijke beperking thuis 
wonen rapporteren vaker mentale uitputting vanwege corona dan  
andere naasten.  

•  Vrijwel alle naasten met thuiswonende familieleden zoeken actief 
naar een alternatieve woonvoorziening of meer hulp zoals logeer- 
opvang of weekendopvang. 

•  Vrijwel niemand heeft onverwachte voordelen ervaren van  
de coronacrisis. 

•  Naasten met thuiswonende familieleden weigeren vaker  
een vaccinatie dan andere naasten.  

Conclusies van het onderzoek

Beleidsimplicaties
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“ Ik kan nog één klap opvangen.  
Als ik zelf onderuit ga, dan heb ik een 
groot probleem. Daarom probeer ik 
logeeropvang te regelen en mogelijk 
iets voor de toekomst.”

 Bied laagdrempelige  
psychologische 
hulp aan.

Zorg voor een groter 
aanbod van tijdelijke 
opvang, zoals logeer- en 
weekendopvang.

Realiseer 
laagdrempelige 
flexibele hulp.

Zorg voor goede 
voorlichting en infor- 
matie over vaccinatie.

Dit is de tweede meting. 
Vervolgonderzoek vindt 
plaats in oktober 2021. 
We werken samen met 
ervaringsdeskundige 
naasten en stakeholders.
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Naasten met thuis-
wonende familie-
leden vinden de 
zorg zwaarder dan 
andere naasten.

Naasten met thuiswonende 
familieleden ervaren meer 
stress tijdens corona dan 
andere naasten.

“Werken en zorgen voor een kind met een 
beperking is gewoon niet mogelijk. Als je dat 
dagen achter elkaar moet doen, zonder extra 

hulp, val je zelf gewoon om.”

 van hen hebben 
thuiswonende 
familieleden.

van hen zijn 
geinterviewd.
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