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Begrip van de maatregelen  
door zelfstandig wonende 
mensen met een  
verstandelijke beperking

Sommige mensen zijn angstig  
om ziek te worden en houden  
zich goed aan de maaregelen.

 

Sommige mensen worden boos  
en opstandig en leven de maat
regelen pas na als dat echt moet.

 

Anderen willen de maatregelen  
wel naleven maar vergeten  
dat soms.
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“ Als moeder krijg ik 
voldoende steun van de 
thuiszorg en van mijn 
oudste kind. Zo kan ik ook 
weer mijn dochter tot steun 
zijn en haar helpen.”

41% van de naasten van 
een zelfstandig wonend 
familielid met een ver
standelijke beperking 
geeft meer zorg dan 
voor Corona.

“Mijn naaste heeft veel minder sociale 
contacten nu. Hierdoor vind ik dat ik meer 

contact met mijn naaste moet hebben.”

Over het onderzoek

naasten vulden de vragenlijst in.

Dit is de tweede meting. 
Vervolgonderzoek vindt 
plaats in oktober 2021. 
We werken samen met 
ervaringsdeskundige 
naasten en stakeholders.
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Conclusies van het onderzoek
• Door corona komt er meer zorg op de schouders van naasten  

met een zelfstandig wonend familielid, maar naasten hebben  
geen behoefte aan extra ondersteuning.

• Het welbevinden van bijna een derde van de mensen met  
een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen is door  
corona verslechterd.

• Naasten maken zich wel zorgen over de gevolgen van een  
eventuele derde lockdown, want de rek is er bij hun familielid  
inmiddels wel uit.

Meer weten?
Lees ons nieuwsbericht

Betrokken onderzoekers Hennie 
Boeije, Femke van Schelven, Chantal 
Leemrijse en Ellen Zonneveld.
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