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This thesis has described a study of the health probllems of people with intellectual disability
(Djr in the Netherlands and consisted of three parts.
The impetus for this study was a growing concern fair the ageing of people wiitl~ID. The
increasing longevity of these people bmught t o light ageing problems in a group of people
who were already experiencing health problems dated to the cause of their D. This ariginal
concern generated a 5-year prospective cohort study on the changes in the care needs and
provision of care for 1602 people with ID living in residential facilities in the Netherlands.
The study was conducted between 1990 and 1995. Among the aspects considered in this
ageing study were health problems. These data formed the basis of che, first p m ofthis thesis.
The issues highlighted were prevdence and incidence of health problems. Sensory
impairments and medication use were studied in more detail.
When reviewing the rlata of this study it became clew that, although the ~"%s.lalts
were
representative for all people with ID living in residential facilities in the Netherlands, there
appeared to be two remaining issues. These issues were dealt with in the second and third part
of this thesis.
The first issue is based on the assumption that all health problems of people with ID are
aaetiology-related. To get the needed insight into the health problems of people with ID, one
should study a group of people with ID dm to the same amtiology. *The group of people with
ID as a whole was cansidered to be too heterogeneous to give any useful study results. This
led to the second pm of this thesis, a literature review of the health problems of people with
Down's syndrome.
The second issue was, whether or not the results could be considered to he repcsentative for
mn-residential people with ID. Peopie with 113 living in residential facilities constitute a
selective goup who have possibly left their families because they have greater health
problems thin people with ID currently living with their fmilies ar on their own. Perhaps
these people are much healthier than those people with ID who lived in, residential f~cilities.
Furthemere, there were some important changes in the govermend policy regarding care
for people with ID. From 1970 onwards there was a growing concern far the family relations
of people with ID. Pm-ticullarPy iios children with JD, there was m iincrmsed awareness of
offenng children a more balanced development when hey remained \with lheir family than
when placed in residential facilities. The consequence of .his was a growing capacity of day
care facilities for children with ID to enable them do remain with their families as long as
possible. By the middle of the 1990's governmental plicy further focused on discharging
people with ID from the larger residential facilities into smaller Yiwing facilities which were
more inregated in the community. The question of Xhle health problems of people with ID
living with their families was adddressed in the last section of this study.

Ia chapter 1 the c h g s in the pluilosophical vision of ID and, the re-elated changes in
definition of ID and rmbx~qreentchanges in c u e provision in the Netherlands o m the past 40
years are described. The wlnembility of people ~ 6 t ID
h such as the health problems related to
the aetiological diagnosis md frequent medication use were discussed. The increasing lifee x ~ c m c ywm described rrs well as the c m m i c a t i o n problems which were partly mused
by the level of disability but also quite often &her hampered by sensory impairments.
Agdmt this bwkgrouxld, the study questions were formulated.
The key questions of this study were:
1, Health problems of people with ID In residential facilities.
- What are the prevalence and incidence rate of the most hequent health problems?
- What is known %bout niva impontant Yreajtb problems i.e. sensory impairments and
medication use?
2. Which multimorlbiidity is found in people with ID due to a circumscript aetiology such as
Down's syndrome?
3. Health problems of people with ID in general practice,
- To what extent are people with ID living with their families or living on their awn
registered with general practitioners?
What are their characteristics?
- Do people with ID have different health problems from people without ID?

-

In chapter 2 the prevalence and incidence sates of the most frequent health problems are
discussed. The highest prevalence rates were found for visual and auditory impairment.
epilepsy, cerebral pdsy and psychiatric disorders. Visual and auditory impairment appemed to
be mare prevalent in older age groups, and were more often reported for people with Dowm3s
syndrome than for people with 1D due to other aetiologies. Epilepsy and cerebral palsy were
found more often in younger people. Dementia was reported more often in people with
Down" sydrorne above age 40 than in people with ID due to other aetiologies.
The highest incidence rates in three years were reported for visual md auditory impairment, in
addition to gastrointesaiml problems, affective disorders and, in people older than age 50,
chronic obstmctive pulmonm diseases (CQPD) md cardiovascular disorders. It was
conoludad that a more proactive attitude of physicians is justified, at least with regard to
senscary impairments and with regard to gastrointestinal problems. Plssismce by specially
~ d n e health
d
care personnel should be considered.

In chapter 3 the resdas regarding sensory impaimenits 2lm studied in more detail.
For people with ID living in residential f~cilities,30% of the people with Down's syndrome
were reported as having a visual impairment, whereas for people with ID due ro other
wctiolagies, 12% had visual hpdmesia. Hearing loss was reported in 15% of the people with
Down's syndronre, and in 8% of the people with ID due to other aetiologies. The most
common y e condition c\m cataract, and the most fkequent cause of hexing impairment was
infection. This chspter underlined the conclwsions of the previous chapter regarding sensory
impairments, and indicated that even more attention should be given to people with Down's

syndrome, m d pmple with ID older than age 50. Both cakmact and em infections are tmawble
conditions if diagnosed in h e . Health gain can be obtained by an early diagnosis and
treatment of these conditions.
Chapter 4 is dedicated to another important health problem experienced by people with lD
living in residentid facilities, that is medication use.
57% of the people with ID living in residentid facilities used medication. The number of
drugs used was significantly related to increased age and severity of handicap. Younger people
used more anticonvulsants, older people used more antipsychaitics, lwatives rand cardiovmcular medication. More severely disabled people used anticonvulsmb, antipsychotks. laxatives
and antacids. People with ID who live in large residential facilities did not receive more
medication than people with ID living in small group homes. Since people with ID wely
complain about side effects or symptoms of drug interaction, and sixlce epilepsy. psychiatric
problems and gaswointeszind problems proved Po be frequent in these people with lD,
alertness of the prescribing physician is wmanted. Regular evaluation of the medication use
of each person with ID by the person himself, his primary caregiver and his physician appears
to be necessary.

In chapter 5 .the focus is on the second key question of this thesis: what is known about
rnultimolslsidity in people with Down's syndrome? This part of the wudy was perfarmed by a
criteria-based analysis of the litemtare on the subject.
Recent literature defines 'multimorbidity' as any combination of health problenns in one
person. The term koomrbidity' is resellred to an index disease and its interrelated health
problems. 1111 the present study health problems were defined as s camorbidity if m odds ratio
(OR) egud to or greater than 2 couuld be calculated. In that case the risk for this certain health
problem was (more than) twice as much for people with Down" syndrome than for people in
the reference group.
Dawn's syndrome was: chosen as the aetlology used to study the multimrsrbidiry or
comorbidity in pople with ID due to circmscripr aetiology since it has a high prevalence
within the goup of people with TCE and it has been studied frequently. Publications were only
selected for inclusion in this study which compared data of people with DOWI'Ssyndrome lo
data of orher p p l e and on which calculations could be performed. Calculations aE OR'S
based on. more tPlm one article revealed a higher risk far congenital heart defects, hypothyroidism. hearing impairments md hepatitis B. Calculations of a higher risk for obesity, epilepsy
and degenerative spine disorders were based on only one article. Calculations on dementia,
visual disorders, hyperthyroidism and psychiatric disorders resulted in m OR and confidence
intenvials that included 1, and, thus, made the results unclear. It was concluded that data to
establish a relation of comorbidity, that is an interrelation of the described health problems to
the index problem i.e. Down's s~mdrome were scarce. Emher studies in which
epi$emiologic~ldata on goups of pmpke with ID due ta a k n o w diagnosis such as D~JwI's
syndrome, Prader Willi s-yndrame or other more frequently found aetiologies of 123 will be
compared to a reference group might suppart the comept of syndrome-related cornorbidity.

Cbpteerl6 md 7 me dedicated Ito lhe health poblem of people with ID receiving m e d i d care
from OPs in the comunity.

In chapter 6 the ease defiaition and case finding of peoplle with ID registered in a general
practice are discussed as well as the demographic c ~ t e r i s t l c of
s the people with ID and the
extent to which their use of home care services were registered in their GPs database.
Identiwng pecmiple with ID receiving medical care &am gene& practices appeared to be
difficult. There appeared ta be no exclusive code for ID in the registration system of the
c o r n o n database lused by the cooperating GPs. A sample of people who were registered in
the database under preselectled codes was comtmcted. The assessment of the individual's ID
was done with the help of a questionnaire which was completed by the person" GGP. The
reported prevalence rate of ID of 0.65% was in line with the results of an earher study on the
prevalence rate of ID in the Netherlands.
The male:female ratio and the age structure of the group of people with ID appeared Iho be
different: the group of people with ID consisted of many more d e s than females and the
mean. age of people with 'PD was lower thm that of people without ID. Fi@-three percent o f
the people with ID had a mild disability, while 47% were more severely disabled.
GPs did not register as to whether or ornor their patiefits with ID received home care. In the
Nerherlmds, home care means assistance with activities of daily living, nursing assistance m d
household help. Incidentally, GPs referred their patients to these facijities, but a regular
evaluation of the effects of such services was rare.
Chapter 7 deals with f i e health problems of the people with ID registered with a general
practitioner.
It appemed that people with mild ID had 2,2 times more health problems than people without
ID. People with severe ID had 2.7 times more health problems than those without ID.
The disorders repaned most fiequently for people with 113 served by GPs were either related
to the nature o f their handicap* such as congenital anomalies, muscwloskel;elral impairments,
epilepsy, srrabismus and dehess, or they were related to external conditions. 'hius applied to
abesity, fractures md Braemorrhoids. These last conditions are all related to poor food intake,
lack of movement and medication use. Exercise may be diEcult fbr people with ID. The same
holds true for healthy nutrition. Medication quite often is obligatory for disability related
disorders such m epilepsy and psychiatric conditions. Neverthejess, health benefit is expected
from an optimal prevention policy towards these conditions.

In chapter 8 there was an attempt to put the conclusions of the previous chapters into one
r n m or less coherent picture. After a discussion of some methodological restrictions of this
study regarding the casefmding of people with mild 1D and the limitation of registsation of
health problems which we^ registered in either database or patient files. it is concluded that
basically, people with ID have two different $yes of health problems: those related to the
n a t w of their disability, and those related to lifestyle. Hedtb benefit should be expected from
the development ofa policy of information on prevention and lifestyle issues.

Sensory impairment may remain unnoticed because of the slrontcomings of tbe present
screening methods and may result h unnecessary coimu~nicationproblcnis and the individual
functioning m y be poorer as a result of this deficit. The develapn~entand impIemaltatlon OIE
screening methods to evaluate visual and auditory capacities adjusted to the Bevel of disebilitj
of the person with ID is absolutely necessary.
The relcacatiion in ~e near hture of people with U3) currently living in Iwge residential facities
to c o m m ~ q - b a s e dhomes, might confront the GP with a new challenge of encow~zering
peaple with ID with their inherently formerly m e t conditions within their general psaericw.
This applies to gas~rohtestinalproblems and psychiatric disorders. which, in this study, were
reported primarily in people with ID living in residential facilities.
The training of GPs and their health care personnel in communicating with people with ID and
providing them with idomation regarding the most prevalent health problems and the use of
screening methods m d easy-lmguage health informatian is recomended. Coopemtion
between GGPs and specialized physicians and paramedical staff who are now mainly employed
by residential facilities codd benefit both the persons with ID and iGPs and health care staff in
general practice and in institutions.

Dit proefschrift beschijl3 de resultaten van een reeks onderzoeken naar de gezondlieidsproblemen van mensen met een verstandelijke handicap in 'Nederland en bestaat uit drie delen.
Het eerste deel kwam voort uit de zorg m het roenemend mta1 gezonaheidsproblemen bij
ouder wordende mensen met een verszandelijke handicap. Bn het kader van een onderzoek n w
de veranderingen in zorgvraag en zorgaanbod in relatie tot leeftijd bij mensen met ecu
verstandelijke handicap, werd van 1990 tot 1995 een prospectief coh~~ox~idlerzoek
venicl~q
nam deze veranderingen bij een gestratificeerde steekproef van 1602 mensen in instellingen en
geziinsvervangende tehuizen in Nederland. De resultaten van dit onderzoek betreffende
gezondheidsproblenaen wormen de basis van het eerste deel van dit proefschrift. Hierin stond
de prevalentie en incidentie vm gezondEieidsprclblemen centrad. Nader werd ingegaan op
zintulgstoornissen en medicijngebruik.
Hoewel de resultaten van dit onderzoek representatief geacht moeten worden voor alle
residentieel wonenden met een, vamrandelijka handicap in Nederland, richtte de discussie zicla
met name op twee aspecten. Deze worden uitgewerkt in het tweede en derde deel vm dit
proefschrift.
Het eerste aspect berust op de m a m e , dat er een relatie is tussen gezond~eldsproblemnvan
verstandelijk gehandicapten en h m eidolagie. Verder onderzoek naat g;ezondheidsprablernen
zou zinvol zijn bij verstandelijk gehandicapten met een etiologisch bepaalde oorzaak. De
groep met verstandelijk gehandicapten d s geheel zou te heterogeen zijin voor brcrikbme
studieresultaten. Dit werd de aanleiding vmr het &jeede deel van het o~wierzoek:een literaituurstudie naar de gezondheidsproblemen bij mensen met het syndroom van Down.
Het tweede aspect kwam voos uit de vraag, of de: resultateiu van dit onderzoek bij mensen die
in instellingen woonden, ook representatief zijn voor thuiswanende! mensen met een verstmidekijke handicap. In het verleden wasen gezondheidsproblemlen vaak de reden om memen met
een verstarmel~elijhhandicap in Instellingen op te nemen. Mogelijk is de groep mensen met een
verstandelijke 'tamdicap die thuis wonen veel gezonder dm mensen in residentiele
voorzieningen.
Bovendien hebben zBch in de &elopen jam op het terrein van de zorg voor mansen met een
verstandelijke handlap een mtal belangrijke beleids~jzigingenvoorgedaan. Vanaf: 1970 is
er in toenemende mafte aandaicht voor de gezinsrelaltles van kinderen met een versilasidelijkc:
handicap. Kinderen die 1m-r in her gezin blijveri, blijken zich veel beter te ontwikkelen dan
wanneer zij jong uit huis geplaatst worden. Dit leidde tot een enome uitbreiding van de
capaciteit van dagvoorzieningen voor kinderen met een verstandelijke handicap, die daardoor
veel langer in het gezin konden blijven.
Vma£ ongeveer 1990 begint in onze maatscbppij hei beleid zrch er op te richten, dat mensen
met een ve-delijke
handicap mensen met mogelijkheden zijn, die recht hebben op
ondersteuning bij een optimale integatie in de maatschappij. Het overlheidsbeleid wordt dim

gericht op het sluiten van gote instelriagen, en het stimuleren w a n geintepeerd wanen van
kleine groepen rnensen met e m versmdelij~kehandicap in aangepme huizen in dorpen en
sczudlswijken.
Het m g s t u k van de gezandkidsiproblemen v m mensen met een verstandelijke handicap die
bij fmilic of op zilchzelfwonen, leidde tot onderzoek, dat wordt behaindeld in het desde deel
van dit proefschrih.
Hrlofd~dlstuk 1. geeft een hsc.ht-ijving van de veranderingen in de visie op verstandelijke
handicap en de daarmee s m m g e g e n d e veranderingen in de definiiering van versizindelijke
handicap gedurende de laarste 40 jaar en de biemir voorivloeiende veranderingen in zargaanbod. Er wordt nades ingegaan op ede kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke
handicap. Deze kwetsbaarheid wordt onder meer bepaald door de gezondheidsprabPenien die
s a r n e ~ a i n p nmet de oorzaak van de handicapYp,
en door h~etveelvuldige medicatiegebmik.
Andere factoren die een ral spelen zijn de toenemende levensvewachting, en de c ~ m u micatieproblemen. De cammunica~ewordt nadelig beinvbed door het niveau van de handicap
vim de persoon, en ook va& door niet onderkende gezichts- edof gehoorstoornissen. Binnen
dit kader worden de onidenoeksvragen geformuleerd.
1. Gezondheidsproblemleni van mensen met een rer~hndiellijkehandicap in instellingen
eni gezinsremnogende tehuizen.
- wat is de prevalentie en incidentie van de meest voorkomende geron$heidprtpbiernei.l?
- wat is er bekend over zintuigstoomissen en medicijngebruik bij mensen met een
verstandelijke handicap die in deze voorzîeningen wonen?
2. Welke: multimorbiditeit wordt er gevonden bij mensen met het syndroom van Down4
S. Genonidheidspr~bliemen bij mensen met een vemtaindelijke handicap die zijm
ingeschreven in hulsartspraktijken.
- In hoeverre zijn mensen met een verstmdellijke handicap die bij een huisarts zijn
ingaschreven als zodanig bekend bij hun huisarts?
- Ploe oud zijn zij e11 wat is hun niveau van functioneren?
Hebben mensen met een verstandelijke handicap andere gezoncllreldsproblemen dan de
rnensen zonder verstandelijke handicap in dezelfde h ~ s m s p r d t i j k e f l

-

Hoofdstuk 2 gaat nader En op de prevalentie en incidentie vm de meest voorkomende
gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke bandi~sp in instellingen en
gezinsvcwarrgende tehuizen.
De armdoeningen met de bciagste prevalentie bleken visus- en hoorstaarnissen, en verder
epilepsie, cerebral pdsy en psychiatrische mdoeningen. Stoornissen in het zien en horen
bleken meer voor te komen bij ouderen, en ook vaker bij mensen met h d spdroom van
D o m , d m bij mensen mat een verstmdellijke handicap ten gevolge v m andere oorzaken.
Epilepsie en cerebrail pdsy werden vaker gerapporteerd bij jongeren. Dementie werd vaker
gemeld bij mensen mei het syndroom van Down ouder dm 40 jaan dan bij mensen met een
verstmdelij ke handicap door andere oorzaken.

Chapcer EO. Smemanu'mg

De aandoeningen met de hoogste incidentie h dne JaarJdat wil aieggen het w t d nieuwe
gevallen van mensen met een bepaalde aandoening in deze tijd, wmen zintuigstaomissen,
maagdmamdoeningen, affiectieve stoomissen, en chinische mdoeningen vm de
luchtwegen en hart-en vaatziekte bij mensen ouder dan 50 jam. Bit leidt tor de conclusie &t
een actiever beleid van m e n met betrekking tot opsploiiing vm zintuiystoom2sscn en van
maagdmwdoeaingen gewenst is. De inzet van goed getrainde verpleegkundigen k m lierbij
nuttig zijn.
In hoofdstink 3 worden de zintuigstoornissen bij mensen met een umtandelijke handicap die
in instellingen wonen, nader beschouwd. Het bleek dat in deze poplil~tie30% vm de mensen
met her syndroom van D o m , en 12% van de mensen met een verstmdelijke hmdicap door
sladere oorzaken problemen hadden bij het zien. Hooproiblemen werden gemeld bij 15% .cim
d e mansen met het: syndroom van D o m , en bij &Kvan de mensen mei mdere oorzaken vm
huin handicap.
De meest voorkomende oogaandoening was cataract; de meest voorkomende ooramdaening
was infectie. Dit hoofdstuk bevestigt de conclusies van het vorige hooMsU, en geeft
aanwijzingen, dar mensen met het syn&oom van D o m , ouder dan SU jaar, en inensen met een
versbaridelijke handicap door andere oorzaken nog meer Ceaiz anicleren nauwgezet gevolgd
moeten werden. Catamct en oorinfecties zijn bij een tijdige diagnose en behmdding goed
behandelbare aandoeningen. Dit levert een duidelijke gezandheidsluinst op.

In hoofdstuk 4 wordt een ander belangrijk probleem betreffende de gezondheid bij mensen
met een verstandelijke handicap die in instellingen wonen nader onderzocht, namelijk het
medicijngebruik. 57% van de instellingspopulatie bleek bij onderzoek; medicatie te gebruiken.
Ouderen en mensen met een ernstiger handicap gebruikten meer medicijnen. Jongeren hegen
vaker anti-epileptica. ouderen daarentegen meer antipsychotica, laxeermiddeJlen, en middelen
regen hart-en vatziekeen. Mensen mei een ernstiger handicap pebniihen waka~reranti-epileptica,
antigsychotice, lmeemiddelen en antacida. Er werd geen werbmd gevonden tussen
medicijngebruik en het wonen in g o t e instellingen of veel kleinere gezinsvetvain;gen.de tehuizen. Omdat mensen met een verstandelijke hmdicap zelden Hagen over bijwerkingen of over
symptomen varn medicijnintermties, en omdat epilepsie, psychiatrische aandoeningen en
nrqdmproblmien veel voorkomen, nwt de voorschrijvende arts op zijn hoede zijn.
Regelmatip evduatie van alle me$iciji~gebruikgemkwordt aanbevolen. Deze moer uitgevoerd
worden door de atzs, de persoon met een versmdeiijke handicap en zijn ouder of verzorger,
bijvaorbeeld eens per drie uf zes mamden,
Hoofdstuk 5 behandelt de rwaede ondemoeks~mg:wat is er bekend over multimorbiditeit
b ~mensen
j
met her syndroom van Dolvn? Deze wmgs.telling werd onderzocht met behulp van
een iiystmdsche analyse van de Iiitera~uurover dia onderwerp. Rlecente literatuur pireift aan,
dat de term kcomorbiditeit' gereserveerd moet blijven voor alle bijkomende mdoeningen die
horen bij een index-ziekte. Alle andere combimoties vm aandoeningen wmbij de smenlrslng,
of wrzaak en gevolg niet duidelijk zijn, worden be~itelldals multimorbiditeit.

Voor dit onderzoek naar arnul~morbidl&ixbij ieen groep mensen met een versmdelijke
kandilcap ten gevolge v m eenzelfde etioiogixhe diagnose is gekozen voor mensen met het
sydrocum van Dowrri, omdat dil syndroom een hoge prevalentie heeft binnen de groep mensen
met een veasiandelijke handicap, en omdat hierover veel is gepubliceerd.
Alleen die publicaties, w a i n gemncheidsprob1emeni van mmsen met het sqndrwm v m
D o m werden vergeleken met dezelfde aandoeningen bij een andere groep, kwamen in
aanmerking voor onderzoek. De publicaties moesten data bevatten die nagerekend konden
worden. ABSmmt voor comorbiditeit kozen we een odds razio (GR) > 22; dat wil zeggen dat bet
risico op een bepaalde aandoening twee keer zo groot is bij mensen met het syndroom van
Down als bij de mensen uit de vergelijkirugsgroep Uitgangspunt is, dat bij een QR > 2 de
beschreven aandoeningen meer d m door het toeval bepaald voorkomt bij de indexaandoening, in dit geval het syndroom van D o m . Op grond van meerdere publicaties bleek
een dergelijke kreklening alleen mogelijk voor aangebren hartgebreken, hypothyreoidie.
boorstolomissen en hepatitis B.
Een hoger risico voor vetzucht, epilepsie en degeneratieve &ijkingen van de werveikolom
kon berekend worden op grond van de data vm steeds 1 artikel. Voor dementie,
visusstoomisseni, hyperthyreoidie en psychia~sche aandoeningen werden publicaties
gevonden op pond waarvan een OR b e r e k d kon worden.Orndat het
betrouwbaarheidsintemal de B omvatte kunnen hieraan geen cononcllusies worden verbonden.
Geconcludeerd moet worden, dat er m m weinig gegevens zijn om met statistische zekerheid
vast te stellen of er sprake is v a comorbiditeit. EP is meer epidemiologisch onderzoek nodig
bij rnensen met vaker voorkomende syndromen zoals h a syndroom van D o m , fragiele X
syndroom en Prader Willi syndroom om zekerheid te geven over het bestaan van
s)tndroomgelbanden comorbiditeit.
Hoofdstuk 6 en 7 g m in op de gemndheldsproblemen van mensen met een verstmdelijke
handicap die in een huisa&seniprakttijk zijn ingeschreven.

I&lioofdfdsliek6 behandelt de definitie van verstmdelijke handicap, en hoe mensen met deze
hmdicap opgespoord k m e n worden in een registrariesystee van huismtspraktijken. Wet
opsporen van de doellgrwp bleek niet gemakkelijk. Er was geen exclusieve code voor
verstandcllijkt handicap in het classibicatiesysteem dat door Inbisartsen gebruikt wordt. In een.
voorarudemoek werden een 81au7îal codes geselecteerd waaronder de meeste mensen met een
verstmdelijkse handicap in het sysleem geregistreerd waren. Voor deze geselecteerde groep
werd door de huisarben met behulp van mgenlijsten al dan nier de diagnose versmdelijke
handicap gesteld. Op deze manier werden 318 mensen met een verstandelijke handicap
gevonden, hetgeen overeenlcomt met de uidk~msten van eerder gepubliceerd
prevalenaieandcraoek (preveilentie O,65%) n w mensen met een v e t s ~ d e l î j k ehandicap in
Nederland.
De man-vrouw verhouding in de groep mensen met een verstandelijke handicap was
verschillend van die van de rest van de popdarie. De groep mensen met een verstandelijke
handicap bestond uit meer mannen dm wouwen. De gemiddelde leeflijd van mensen met een

verstandelijke handicap was lager dan die w a n de andere mensen in dezelfde h u ~ m s praktijken. Drie en vijflig procent van de mensen had een lichte verstandelijke hmdicap en
47% had een ernstiger bandicap.
Ook bleek dat er bij huisartsen weinig werd geregistreerd over de thuiszorg van mensen met
een verstandelijke handicap. Onder thuiszorg wedt hier vende h~shoudelijkehuhimlp,
ADL hulp en verpleging zoals die door de ûhuiszorgorgmisaties in Nederland zvordr geboden.
In hoofdstuk 7 worden de gezondheidsproblemen van de mensen met een verstmdrlijke
handicap die bij familie of zelfstandig w n e n bieseiweven. Uit dit onderzoek in de
huisatspraktijk bleek dat mensen met een lichte verstandelijke hmdlcq 2,2 maal m \jeel
gezondheidsproblemen hadden d s niet-verstandelijk gelhandicspte mensen Sn dezelfde praktijken. Ernstig verstandelijk gehandicapte mensen hadden 2-7 maal zo veel
gezondlrieidsproblernen.
De aandoeningen die bij mensen met een verstandelijke handicap vaker voorkwmen, bleken
voor een deel samen te hangen met de a d van de laandicap, zoals zinituigsror~misse~i,~
epilepsie en motorische problemen. D m a a s t werden er aandoeningen gevonden die ntet de
levensomstandigheden van dete mensen te maken hebben. Dit gold met name voor adiposiitas,
botbreuken en aambeien. Deze laatste groep aandoeningen ontstaan of verergeren door een
onverstandig voedingspatroon, gebruik van medicatie, en te weinig lichmmsbeweginzg.Zowel
het stimuleren van beweging d s het geven van voedlngsadviezeni vragen een geheel eigen
deskundigbeid. Medicatie, met name bij epilepsie en psychiatrische aandoeningen, dient te
bestaan uit zo weinig mogelijk verschillende middelen in een adequate dosering. Wellicht kan
een deel van de problematiek met een adequate aanpak, gericht op de doelgroep voorkomen
worden.
In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksresultaten in hun onderlinge s m e d a n g beschreven.
Op de methode van het onderzoek in de huismspr&tijken zijn twee &mmerkinge11te. m&en
Mogelijk zijn niet alle mensen met een verstmdelijke handicap opgespoord; ~utgangspmtzijn
de gezondheidsprobleaien, voorzover ze geregistreerd zijn. Een m p & waarbij alle mensen
op systematische wijze een diagnostisch onderzoek moeten ondergaan ('screenenv), had
andere uitkomsten wat betreft de prevalentie van mdoensngen opgeleverd.
In het algemeen kan gezegd worden, dat het SZ~ZJSJUC aan gemndheid~problemenbij alle
mensen met een verstandelijke handicap, of ze nu thuis of in instellingen wonen, in feite terug
te brengen is tot aandoeningen die bij de hmdicap horen, of 10%aandoeningen die door
omstandigheden b e p d d worden. Voor het verbeteren vair de gezondheid Is vooral de laatste
groep aandoeningen van belang: gebrek aan lichaamsbeweging, ongezonde voedingspatronen
en medicatiegebmik dat met regelmatig ge&valiuemdwordt, zijn piurnren wam een voonlichtings- en preventiebeleid voor ontwikkeld kan worden.
Een groot probleem vormen de visus- en hoorstoornissen die v& niet onderkend worden
doordat de huidige screeningsmethoden te complex zijn voor ernstig gehmdicaipte mensen.
Dit leidt tot onnodige cammmicatieprab1emen tussen mensen met een verstandelijke
handicap en hun omgeving, en het leidt er ook toe dat mensen op een lager n i ~ e a u

functioneren dlani ze zadera k m e n dial.ken met adequate hulpmiddelen, of ma een tijdige
behandeling van de gevoden aandoeningeia. Het ontwikkelen en implementeren van
aangepmte xreenln$Jrne&cvden voor zien en hebrem is k o o r absoluut noodmkelijk.
Her feit dat In de d i j e toekomst mensen me1 een ve~tmd~elijke
handicap uit instellingen
verhuizen naar gewone huizen in de wijk, betekent dat de hiuisats b p d d e mdoeningen
v&er ml tegenkomen, dle nu voornamelijk bij memen met een verstandelijke handicap in
residentiele woorzienhgen worden wmgenomen. Dit gel& met m e voor maagdamproblirrnen en psy~hiatrischsmdlcreni~ent.
Ten aanzien van de opleiding van artsen en hun pr&ijkpersoneel wordt systematische
mda1chtaanbevolen voor de communicatie mat mensen met een verstmdelijSce handicap en
de hier beschreven meest voorkomende mdoeningen. Samenwerking tussen huismtsen,
paramedici en artiJen voor verstandelijk gekanaicapten die nu bi5nia uitsluitend werken voor
mensen met sen verstandelijke handicap in instellingen of ggeinsvehvmgende tehuizen, zal
m alle partijlen ten goede komen.

