Onderstaande kennisvraag is beantwoord door de Academische Werkplaatsen aangesloten bij de
Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Een overzicht van alle
kennisvragen is te vinden op de website van de Associatie.

Kennisvraag
Welke mogelijke scenario's kunnen er worden opgesteld voor het verloop van Corona in Nederland?
Wat kan de verspreiding van het virus gaan betekenen, geografisch en getalsmatig (betrokken
medewerkers/cliënten, ziekte- en sterfgevallen over de tijd heen in verschillende scenario’s). Er is
behoefte aan onderbouwde epidemiologische prognoses van de ontwikkeling van het virus.

Antwoord
Op dit moment is helaas nog onvoldoende epidemiologische informatie beschikbaar over de
verspreiding van Corona om een onderbouwde prognose te geven over het mogelijke verloop van een
Corona uitbraak in een instelling binnen de gehandicaptenzorg. Alle beschikbare data (wereldwijd) is
dermate onbetrouwbaar en niet-representatief, dat zinvolle prognoses voor de groep mensen met een
verstandelijke beperking (VB) eigenlijk nu niet mogelijk zijn.
Bij een quick-review van de literatuur, zijn verscheidene artikelen gevonden die aanbevelingen geven
om de verspreiding van Corona te vertragen. Deze aanbevelingen zijn allen in lijn met de richtlijnen van
de RIVM en de VGN die reeds door de zorginstellingen worden gevolgd.
Bij Sterker op eigen benen is nu een onderzoeker bezig met het samenstellen van een document met
kenmerken van mensen met een VB die relevant zijn om gegevens vanuit de algemene populatie te
interpreteren voor onze doelgroep (te denken valt aan gezondheidstoestand, leeftijdsopbouw, etc.).
Ook heeft hij beschikking over de data van de grote griepepidemie in 2018 en gaat hij daarin kijken wat
er te vinden is over het verloop onder mensen met een VB wat mogelijk in deze situatie nu ook relevant
is.
Daarnaast zijn we vanuit het ministerie van VWS en Sterker op eigen benen bezig met het opzetten van
een beveiligde database onder alle zorginstellingen en (AVG-)artsen om gegevens over Corona patiënten
met een VB te registreren. Hierbij wordt de registratie van het RIVM zoals voor de algemene populatie
als richtlijn aangehouden.

Aan de hand van deze analyses en dataverzameling hopen wij in de (nabije) toekomst concretere
antwoorden te kunnen geven op de vraag. In toekomstige (en mogelijk de huidige) epidemiologische
onderzoeken van de Academische Werkplaats GOUD kan mogelijk ook meer worden achterhaald over
de verspreiding en prognose van een uitbraak van Corona onder de groep kwetsbare ouderen met een
verstandelijke beperking. Op langere termijn kunnen we hier dus mogelijk meer inzichten in geven.
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