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Het IASSIDD-congres: covid-19 
 
Een moeder vertelt: 
Veel mensen wilden dat scholen en dagcentra dicht gingen. Ik had drie dagen om de zorg 
thuis te regelen. Ik belde bekende zorgverleners op en vroeg of  ze konden helpen. Veel van 
hen konden, gelukkig.  
Toch waren we wel eenzaam tijdens de eerste lockdown . We kregen niet de hulp die was 
beloofd. Bijvoorbeeld geld om al  die extra ondersteuning van ons kind te betalen. 
Ik zit in een Facebook-groep met andere ouders van kinderen met beperkingen. Daar 
bespraken we dit soort dingen. Het duurde wel een tijd, maar uiteindelijk kregen we het 
extra geld. 
 
B lo m-Yoo, Ple naire sessie Covid-19. 

 

 

Waarover gaat het? 
Van 6-8 juli 2021 werd online het 6e Europese IASSIDD -congres gehouden. IASSIDD is de 
internationale organisatie voor verstandelijke beperkingen en wetenschappelijk onderzoek.  
Het thema was ‘Waardeer Diversiteit’.  
 

Wat willen we weten? 
We willen weten wat t ijdens het congres is verteld over de covid-19-crisis. 
 

Hoe weten we het? 
We hebben acht presentaties gevolgd die gingen over het onderwerp. 
 

Wat weten we nu? 
Mensen met VB lopen groter risico om covid-19 te krijgen en daaraan te overlijden. Dat komt 
omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben. Ook wonen vele samen in groepen, waar geen 
afstand wordt gehouden.  
Ze begrepen niet waarom maatregelen nodig waren en hielden zich er niet aan. 
Veel mensen met verstandelijke beperkingen voelden zich eenzaam tijdens de covid-19-crisis: er 
mocht geen bezoek komen en dagbesteding/werk ging niet door. Ze waren bang en werden soms 
agressief omdat er veel veranderde. Maar sommige mensen met verstandelijke beperkingen 
vonden de beperkingen fijn. Hun leven was veel overzichtelijker en rustiger.  
Familie en begeleiders waren ook wel eens bang, omdat zij cliënten per ongeluk konden 
besmetten. Ook zijzelf konden worden besmet door cliënten. Er waren in het begin weinig 
beschermingsmiddelen. Ze kregen weinig informatie en wisten dus niet wat wel en niet kon.  
Meer onderzoek naar de gevolgen van covid-19 voor mensen met verstandelijke beperkingen is 
wenselijk. 
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