
De gehandicaptenzorg in kerngetallen

Verstandelijke beperking¹

68.000
mensen een ernstig verstandelijke beperking (IQ < 50)

Van hen hebben naar schatting

2,2 miljoen
Nederlanders met zwakbegaafdheid (met een IQ 
tussen de 70 en 85)

Daarnaast zijn er ongeveer 

142.000
mensen met een verstandelijke 
beperking, ofwel mensen met een

Bijna al deze mensen krijgen enige vorm 
van langdurige hulp; thuis, op school, 
dagbesteding of intramurale zorg.

I0
onder de

70

In Nederland zijn er ongeveer 

Zintuiglijke beperking Mensen met een zintuiglijke beperking zijn slechthorend 
tot doof (een auditieve beperking) en/of slechtziend tot 
blind (een visuele beperking). 

Auditieve beperking Visuele beperking

11.400²
doven en slechthorenden.

In Nederland leven naar schatting

250.000
Nederlanders hebben een visuele 
beperking in beide ogen. 

Meer dan

Lichamelijke beperking

15.9406

Het aantal mensen met een lichamelijke beperking 
dat is geïndiceerd voor zorg uit de Wlz is in de periode 
2015-2019 licht afgenomen van 16.480 naar

1,4 miljoen
mensen met een matige of ernstige 
motorische beperking⁵

In Nederland zijn ongeveer 

Werken in de gehandicaptenzorg
Aantal medewerkers

171.000
medewerkers zorg aan mensen met een beperking.

In 2018 leveren

Verhouding man/vrouw

80% 20%

Leeftijdsopbouw werknemers

Ontwikkeling werkgelegenheid

vrouw man

200.000
mensen met verstandelijke, lichamelijke 
en/of zintuiglijke beperking.

die zorg leveren aan zo'n

170
zorgaanbieders

De VGN
vertegenwoordigt

Een zeer grote groep van 
onze cliënten heeft meer 
dan één beperking.

95%
van de cliënten zijn in zorg bij een zorgaanbieder 
die is aangesloten bij de VGN.

Deze cliënten ontvangen 
zorg met verblijf vanuit 
de Wlz of Jeugdwet, 
ondersteuning vanuit de 
Wmo of Jeugdwet dan 
wel behandeling vanuit 
de Zorgverzekeringswet 
of Jeugdwet.

74.000
mensen een licht verstandelijke beperking 
(met een IQ tussen 50 en 70).

en ongeveer

1,4 miljoen
mensen met een ondersteuningsvraag. 

waaronder

Specifieke doelgroepen
Ernstig meervoudige beperking

10.000
mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). 
Zij hebben te maken met een complexe combinatie van 
verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen.

In Nederland zijn ongeveer

9.000
cliënten met EMB 
ontvangen zorg met verblijf.

Ongeveer

Niet-aangeboren hersenletsel

Forensische zorg

20
VGN-leden bieden forensische zorg aan 
mensen met een verstandelijke beperking 
die door de strafrechter zijn veroordeeld.

Deze zorg varieert van 
(woon)begeleiding en 
ondersteuning tot het 
bieden van tbs-zorg.

140
cliënten met forensische 
SGLVG-behandeling en

In 2017 betrof het zo’n

110
tbs-plaatsen voor cliënten met 
een verstandelijke beperking1.

Daarnaast zijn er

150
cliënten met forensische 
VG-begeleiding. 

BRON: 1 DJI in getal 2013-2017

EMB

650.000
Nederlanders die beperkingen ervaren als 
gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.

In totaal zijn er zo'n

10.000
mensen zorg van een instelling voor 
gehandicaptenzorg.

Van deze groep ontvangen 
jaarlijks ongeveer 

140.000
mensen hersenletsel op, 

Jaarlijks lopen zo’n

40.000
forse blijvende beperkingen eraan overhouden. Het 
betreft niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld 
als gevolg van een ongeval, vergiftiging of hersenziekte.

van wie er

1.3603

Het aantal mensen met een auditieve beperking 
dat is geïndiceerd voor zorg uit de Wlz is in de 
periode 2015-2019 toegenomen van 1.150 naar

1.9404

Het aantal mensen met een visuele beperking dat is 
geïndiceerd voor zorg uit de Wlz is in de periode 
2015-2019 licht afgenomen van 2.085 naar
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¹ Zorg beter begrepen. Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg. I. Woittiez; L. Putman; E. Eggink; M. Ras. Sociaal Cultureel Planbureau; 2014
² Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevolking van Nederland naar burgerlijke staat en geslacht per leeftijd, 1 januari 1996.Maandstatistiek van de bevolking 1996;44:14-5
³ CIZ Databank, geraadpleegd 20 september 2019
⁴ CIZ Databank, geraadpleegd 20 september 2019
⁵ Factsheet Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen; M. de Klerk; H. Fernee; I. Woittiez; M. Ras, Sociaal Cultureel Planbureau
⁶ CIZ Databank, geraadpleegd 20 september 2019
⁷ Inventarisatieonderzoek personen met ernstige meervoudige beperkingen, J. Vugteveen; dr. A.A.J. van der Putten; prof.dr. C. Vlaskamp; Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2014
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