
 

 

 

Ongehoorde verhalen:  
Communicatie over de gezondheid(szorg) van 

mensen met verstandelijke beperkingen  
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Consortium Sterker op eigen benen 
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Gezondheidswinst is bereikbaar 

door ECHT te luisteren naar  

de ongehoorde verhalen 
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De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 
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De leerstoel Geneeskunde voor mensen met verstandelijke 

beperkingen is ingebed in de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 

 

Eén van de aandachtsgebieden binnen ELG is bijzondere 

(kwetsbare) groepen 

 

Onderzoek 

 

Onderwijs 

 

Praktijkvoering: AVG praktijk  

binnen het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael  

 

 



 Consortium Sterker op eigen benen 
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2007: start Sterker op eigen benen, bestaande uit drie 

zorgaanbieders uit de regio en het UMC St Radboud 

 

• Onderzoeksbudget 

• Onderzoekspopulatie 

 

In alle projecten zijn er klankbordgroepen met cliënten, 

vertegenwoordigers en begeleiders 

 

Er is driemaandelijks overleg met managers en 

artsenvertegenwoordigers 



Twee patiënten 

Marie, 54 jaar oud, ernstige verstandelijke beperkingen 

Buikpijn 

Bij uitgebreid medisch, specialistisch, lab en röntgen-

onderzoek geen verklaring  

Totdat…. 

 

Karel, 57 jaar oud, matige verstandelijke beperkingen  

Cognitieve achteruitgang en moeilijk gedrag 

Huisarts vraagt advies omdat medicatie niet meer helpt 
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Communicatie en de gevolgen voor 

gezondheidsachterstand 

Ongunstige 

leefomstandigheden 

Aandacht voor de 

zorgbehoefte 

Aandacht voor preventie en 

gezondheidsbevordering 

Verschillen in toegang 

gezondheidszorg  

Impact 

Impact 

Impact 

Leidt tot 

Slechter gezondheidsresultaat 

Signaleren hulpvraag 

(communicatie) 

Impact 



 

Mensen met verstandelijke beperkingen:  

een kwetsbare groep... 

financiële aspecten 
 

De jaarlijkse uitgaven gezondheidszorg voor deze groep 

bedraagt 9% van het nationale gezondheidszorgbudget, dit 

loopt op tot 15% in 2018 

 

Kortingen in de AWBZ 

 

Eigen inkomen: 

80% onder minimum 
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Het nieuws 



En in de kranten 

Krantenarchief 2012 – zoektermen „gezond‟ en…: 
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Krant Verstandelijke 

beperkingen 

 

Ouderen 

Gelderlander 27 198 

Trouw 25 132 

NRC 22 99 

Volkskrant 14 148 

Telegraaf 12 103 



 

Mensen met verstandelijke beperkingen:  

een kwetsbare groep... 

met meer gezondheidsproblemen  

 

Tweemaal zo veel gezondheidsproblemen 

1.7 maal zo vaak contact met huisarts 

Viermaal zo veel voorschriften voor psychofarmaca 

Andere gezondheidsproblemen en andere prevalenties 

 

 

Mensen met verstandelijke beperkingen krijgen zelden de 

kans om uit te praten 
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Gezondheidsverschillen 1  
niet te voorkomen - wel te behandelen 

Aandoening Malen vaker 

dan bij 

mensen 

zonder VB 

Voorkomen 

in % 

Epilepsie 15 

Bewegingsprobleem 11 

Psychiatrisch probleem 41% 

Slecht horen 3 8 - 100% 

Slecht zien 2 - 67% 

Trage schildklier bij Down 

syndroom 

11% 



Gezondheidsverschillen 2 
deels te voorkomen  

Aandoening Malen vaker 

dan bij 

mensen 

zonder VB 

Voorkomen  

in % 

Overgewicht 3 - 4 13 - 58 

Refluxziekte 48 

Verstopping 70 

Botbreuken 3 32 

Slecht gebit 58 

Seksueel overdraagbare 

aandoening 
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De huidige onderzoeksvragen 

Wat kunnen mensen met verstandelijke beperkingen en de 

cliëntdriehoek zelf doen aan gezond leven? 

 

Hoe kunnen we de gezondheidszorg voor deze groep 

versterken en wat levert dat op? 

 

Voor welke bijzondere gezondheidsproblemen is verdere 

evidence nodig en kunnen we die aantonen? 
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Zelf werken aan gezond leven 

 

Gezond leven 

Zelfmanagement in de cliëntdriehoek 

Hoe kunnen we leefstijladviezen zo op maat maken dat 

mensen met VB ze kunnen opvolgen? 

 

Participatie  van mensen met VB in onderzoek 

Hoe kunnen we mensen met VB meer regie geven in  

onderzoek naar hun gezondheid? 
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Versterken zorg in eerste lijn 

Informatie-uitwisseling tussen mensen met 

verstandelijke beperkingen en de huisarts 

 

Heeft een “doktersbriefje” effect? 

Kennis van begeleiders en zorgprofessionals? 

Organisatorische barrières? 

 

Gezondheidscheck voor mensen met verstandelijke 

beperkingen 

 

Medische zorg in de avonden, nachten en weekends 

 

 

 



Bijzondere gezondheidsproblemen 

 

Palliatieve zorg voor mensen met VB 

Ontwikkelen van een signaleringslijst om eerder te signaleren 

dat een patient palliatief is en beleid te kunnen maken 

 

Down syndroom 

Levensverwachting, gezondheidscheck en dementie 
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Communiceren van onderzoeksresultaten 

naar de zorgvragers 
 

Samen met zorgvragers en zorgprofessionals handvatten voor 

de praktijk ontwikkelen op basis van de onderzoeksuitkomsten 

 

Filmpjes over communicatie en over slecht horen 

 

Patiëntenbrochures voor familie, begeleiders en de eerste lijn 
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Twee patiënten 

Marie, 54 jaar oud, ernstige verstandelijke beperkingen 

Klachten ontstaan na het overlijden van moeder die 

wekelijks op bezoek kwam 

 

Karel, 57 jaar oud, matige verstandelijke beperkingen 

Overlijden van baas bij wie hij 40 jaar gewerkt had 

Werk te zwaar bij nieuwe baas 

“Versleten” rug  
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Gezondheidswinst is bereikbaar 

door ECHT te luisteren naar  

de ongehoorde verhalen 
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CONFERENTIE HEALTH INEQUITY:  

FROM EVIDENCE TO ACTION 

 
An international conference to create awareness of the health 

inequalities faced by persons with intellectual disabilities and 

translate policy into practice based on the available evidence 

 

 

 

 

 

 

 

7 and 8 November 2013 

Radboud University Medical Centre Nijmegen  
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www.sterkeropeigenbenen.nl 

 

h.lantman@elg.umcn.nl 
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http://www.sterkeropeigenbenen.nl/

