
Gegevensverzameling m.b.t. COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking 

Deze gegevensverzameling is ingericht in vier delen en ziet er als volgt uit: 
 

1. Algemene gegevens 
 

In het kader van de AVG-wetgeving zijn er voorwaarden voor het verwerken van de gevraagde gegevens opgesteld. In deze voorwaarden staat vermeld dat de 

gezondheidsgegevens van mensen met een verstandelijke beperking inzake COVID-19 bij het Radboudumc worden verzameld en opgeslagen. Om deze gegevens 

volgende de AVG-wetgeving in het Radboudumc op te mogen slaan is het nodig dat deelnemende zorginstellingen of zorgorganisaties akkoord gaan met deze 

voorwaarden. U kunt de voorwaarden vinden op deze website. 
 

1.1 Gaat u akkoord met deze voorwaarden?  Nee 

 Ja  

1.2 Geslacht  Man 

 Vrouw 

 Anders 

1.3 Leeftijd 
 

jaar 

1.4 Mate van VB   Zwakbegaafd 

 Licht VB 

 Matig VB 

 Ernstig VB 

 Zeer ernstig VB 

1.5 Woonvorm (eigen appartement, groepswonen)  Eigen appartement/woning 

 Groepswonen 

 Overig 

1.6 Aantal personen in woning (excl begeleiding) 
 

personen 

1.7 Woonplek (instellingsterrein, in de wijk)  Instellingsterrein 

 In de wijk 

 Andere woonplek 

1.7.1 Indien ‘Andere woonplek’ open tekst   



2. COVID-19 infectie 
 

2.1 De mate van verdenking op COVID-19 indien besmetting niet bewezen  Laag 

 Matig 

 Hoog 

2.2 Covid test laten uitvoeren  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.2.1 Indien test uitgevoerd: Bewezen COVID 19 infectie  Nee 

 Ja 

2.2.2 Indien test uitgevoerd: Datum uitslag Covid-19 test 
 

(dd-mm-yyyy) 

2.3 Datum melding ziekzijn  (dd-mm-yyyy) 

2.4 Datum eerste klachten 
 

(dd-mm-yyyy) 

2.5 Koorts >38   Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.6 Klachten: Hoesten  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.7 Klachten: keelpijn  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.8 Klachten: Kortademig  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.9 Klachten: Neusverkouden/niezen  Nee 

 Ja 

 Onbekend 



2.10 Klachten: vermoeidheid  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.11 Klachten: sputum ophoesten  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.12 Klachten: hoofdpijn  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.13 Mogelijke besmettingsbron (mede cliënt, begeleider, ouder etc)  Mede cliënt 

 Begeleider 

 Ouder 

 Anders 

 Onbekend 

2.14 Medicatie gegeven voor verdenking op COVID-19?  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.14.1 Indien ja: Medicatie gegeven voor verdenking COVID-19, welke open tekst 

2.15 Zuurstof behoeftig  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.16 Ziekenhuisopname noodzakelijk  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.16.1 Indien ja: Ziekenhuisopname noodzakelijk, maar niet opgenomen. Reden: open tekst 

2.17 Overleden  Nee 

 Ja 

2.17.1 Indien ja: Overlijdensdatum 
 

(dd-mm-yyyy) 



2.18 Was tijdens het tijdens de isolatieperiode mogelijk om het isolatieprotocol van de 
instelling te handhaven? 

 Nee 

 Ja 

 Onbekend 

2.18.1 Indien ja: isolatieprotocol is niet gehandhaafd, waarom niet geef belangrijkste 
reden aan 

open tekst 

2.19 Is het noodzakelijk om vrijheidbeperkende maatregelen toe te passen in kader van 
WGBO of WZD? 

 Nee 

 Ja 

2.19.1 Indien ja: Vrijheidsbeperkende maartregelen op basis van welke wet:  WGBO of 
WZD ? 

 WGBO 

 WZD 

 

 

3. Medische voorgeschiedenis 
 

3.1 Etiologie verstandelijke beperking open tekst 

3.2 Lengte  cm 

3.3 Gewicht   kg 

3.4 BMI (wordt automatisch berekend) 
 

 

3.5 BMI (handmatige invoer) 
 

 

3.6 Roken  Huidige roker 

 Ooit gerookt 

 Nooit gerookt 

 Onbekend 

3.7 Chronische hartaandoening (hartfalen, HT, aangeboren hartaandoeningen)  Nee 

 Ja 

 Onbekend 



3.7.1 Indien ja: Aangeboren hartafwijking  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

3.7.1.1 Indien ja: Welke aangeboren hartafwijking open tekst 

3.8 Zijn er nog andere chronische aandoeningen zoals hypertensie, diabetes mellitus, 
COPD, astma, ernstige nieraandoeningen? Hypertensie  

Diabetes mellitus  

COPD  

Astma  

Ernstige nier aandoeningen die leiden tot 

dialyse of niertransplantatie  

Overige aandoeningen  

Onbekend  

3.8.1 Indien overige: Overige aandoeningen open tekst  

 
3.9 

 
Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie, auto-immuunziekte, 
orgaantransplantatie, hematologische aandoening, afweerstoornissen, 
chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten? 

 

 Nee 

 Ja 

 Onbekend 

3.9.1 Indien ja: Verminderde weerstand door:  
medicatie auto-immuunziekte  

orgaantransplantatie  

hematologische aandoening  

afweerstoornissen  

chemotherapie bij kankerpatiënten  

bestraling bij kankerpatiënten  

onbekend  



3.10 HIV positief   Nee 

 Ja 

 Onbekend 

3.11 Gebruikt chronisch steroïden  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

3.12 Gebruikt ACE remmers  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

3.13 Jaarlijks griepprik ja of nee (indicatie van kwetsbaarheid)  Nee 

 Ja 

 Onbekend 

 

 

4. Overige opmerkingen 
 

4.1 Alle overige relevante en opvallende zaken / belangrijke observaties die 

mogelijk een rol spelen bij COVID-19 en nog vermeld dienen te worden: 

open tekst 
 

 


