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Aantal ouderen met verstandelijke beperkingen 
 

 

 

 

 
Waarover gaat het? 
Mensen met verstandelijke beperkingen (VB) worden eerder oud dan mensen zonder VB. 
De leeftijdsgrenzen zijn: 

• mensen met (zeer) lichte VB: 65 jaar en ouder, 

• mensen met matige VB: 50 jaar en ouder, 

• mensen met (zeer) ernstige VB: 40 jaar en ouder, 

• mensen met het Downsyndroom: 40 jaar en ouder, 

• mensen van wie het niveau van VB niet bekend is: 50 jaar en ouder. 
In dit overzicht houden we de leeftijd van 50 jaar aan. 
 
Ouderen met VB hebben vaker gezondheidsproblemen, zijn kwetsbaarder, minder mobiel en 
hebben minder sociale contacten dan jongeren. Daar moet in hun ondersteuning rekening 
mee worden gehouden.  
Daarom is het belangrijk om te weten hoeveel ouderen met VB er zijn.  
 

Wat willen we weten? 
We willen weten hoeveel ouderen met VB er nu zijn.  
 

Hoe weten we het? 
We hebben gegevens van de Monitor Langdurige Zorg van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) gebruikt. Het gaat om cliënten die een zorgprofiel voor mensen met VB 
(zorgprofiel-VG) hebben. 
Sommige cliënten hebben niet veel zorg nodig. Anderen juist heel veel. Zorgprofielen geven 
aan hoeveel zorg iemand nodig heeft.  
Bijvoorbeeld ‘Wonen met begeleiding en verzorging’ (VG03). Of ‘VG Wonen met begeleiding 
en volledige verzorging en verpleging (VG08)’.  
 

Wat weten we nu? 
Bijna de helft (44%) van de cliënten met een zorgprofiel-VG is 50 jaar of ouder.  
Ouderen hebben vooral profielen met veel zorg.  
Als we kijken naar cliënten die intensieve begeleiding én intensieve verzorging nodig hebben 
(VG05), dan zien we dat tweederde (67%) 50 jaar of ouder is.  
Van de cliënten die helemaal afhankelijk zijn van verzorging/verpleging (VG08), is 59% 50 
jaar of ouder. 
 
 
* Bernard, S., M.A. Maaskant, J.P.M. Gevers, & H. Wierda. (2001). Voorspellingen ten aanzien van het aantal oudere mensen 

met een verstandelijke handicap in algemene woonvoorzieningen 1996-2011. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan 
verstandelijk gehandicapten, 27(3), 166-177. 

In 1984 was 15% van de mensen met verstandelijke beperkingen 50 jaar of ouder. 
In 1996 was dat 24%.*  
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