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Inleiding en leeswijzer 
 
Voor u ligt een verzamelnotitie met daarin de huidige kennis op het gebied van de zorg voor mensen 
met Long COVID. Het biedt achtergrondinformatie bij het te ontwikkelen generieke Zorgpad in het 
ACTION onderzoeksproject. Informatie over het project, de uitkomsten van de werkconferentie en 
een concept voor het Zorgpad zijn opgenomen in een aparte notitie. Het concept Zorgpad is 
bovendien uitgewerkt in een overzichtelijke infographic.  
 
Deze drie ACTION-notities zijn groeidocumenten en worden gaandeweg het project aangepast en 
aangevuld met de nieuwe kennis uit het project. We pretenderen ook zeker niet compleet te zijn 
maar willen graag overzicht creëren in het landschap van de kennis en ervaring die er is en de 
projecten en initiatieven die zijn opgestart. Naast het consortium van ACTION nodigen we dan ook 
andere lezers uit om via ons mailadres Longcovid@umcg.nl feedback te leveren op de notities en ze 
aan te vullen vanuit eigen kennis en ervaring. Dit is hoe we vormgeven aan het actieonderzoek: 
samen leren we hoe het beter kan. 
 
In hoofdstuk 1 zette we kort enige achtergrondinformatie op een rij over Long COVID. Het volgende 
hoofdstuk beschrijft hoe de zorg op dit moment is ingericht in Nederland: welke Zorgpaden zijn er en 
waar zijn die te vinden? Hoofdstuk 3 en 4 geven een overzicht van achtereenvolgens richtlijnen en 
beleidsmatige kwesties. En in het laatste hoofdstuk zijn andere relevante initiatieven, projecten en 
onderzoeken opgenomen.  
 
Voorlopig moeten we voor wat betreft de inrichting van de zorg, de behandeling en de begeleiding 
bij re-integratie in werk terugvallen op bekende informatie van soortgelijke medische aandoeningen 
en nu geldende protocollen. Daarnaast hebben beroepsgroepen hun richtlijnen ontwikkeld die 
worden aangepast op basis van nieuwe kennis uit ervaring en onderzoek. Samenwerking tussen 
verschillende beroepsgroepen en met patiënten is essentieel. Dat doen we dan ook in ACTION en we 
proberen dat zo optimaal mogelijk te doen. Dus laat ons weten wat je ervaringen zijn en we nemen 
het mee! 
 
 
 
Veel succes gewenst namens het ACTION team, 
 
Judith Rosmalen (projectleider ACTION) en  
Jeanet Landsman (projectleider actieonderzoek) 
Longcovid@umcg.nl 
 

  

mailto:Longcovid@umcg.nl
mailto:Longcovid@umcg.nl
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1 Achtergrond  
 
In dit hoofdstuk hebben we op hoofdlijnen de huidige kennis verzameld voor wat betreft Long 
COVID. Gedurende het project zullen we hier de nieuwe kennis opnemen uit het ACTION-project. 
Voor een overzicht van het project en de uitkomsten van de werkconferentie verwijzen we naar de 
andere ACTION-notitie.  

1.1 Long COVID: definitie 

Sinds de wereldwijde uitbraak van het corona virus (SARS-CoV-2) is er al veel onderzoek gedaan naar 
de gevolgen en de oorzaak van de ziekte COVID-19. Belangrijkste klachten tijdens de acute fase van 
de ziekte zijn hoesten, dyspneu, koorts, verlies van reuk en smaak en hoofdpijn. Het herstel van de 
ziekte laat een wisselend beeld zien. De ene patiënt knapt erg snel weer op, terwijl de ander 
langdurige klachten houdt of later ontwikkelt. Stukje bij beetje wordt er meer bekend over de 
langetermijngevolgen van COVID- 19. Bij gebrek aan een goede Nederlandse term worden langdurig 
aanhoudende (> 3 maanden) klachten ‘long COVID’ (langdurige COVID) genoemd. Volgens de meest 
recente WHO-definitie1 is er sprake van Long COVID of ‘Post-Acute Sequelae of COVID-19’ (PASC) of 
Post-COVID-19 syndroom als: 

 symptomen aanwezig zijn 3 maanden na een aangetoonde of vermoedelijke SARS Cov-2 
infectie die minimaal langer dan 2 maanden duren; 

 symptomen persisteren sinds infectie of zijn nieuw ontstaan na initieel herstel; 

 er is geen andere verklaring voor de symtomen.  
 
Symptomen zijn: moeheid, benauwdheid, spierpijn, hoofdpijn, ‘brainfog’ e.v.a. en kunnen fluctueren 
of terugkeren na verloop van tijd. Overigens (zie eerste punt) zijn er naast mensen met aanhoudende 
klachten na een gediagnosticeerde SARS-CoV-2 infectie ook mensen, met name uit de eerste golf 
toen er nog niet zoveel getest werd, waar nooit officieel een infectie is aangetoond maar die wel nog 
klachten hebben. Veelal zijn dit mensen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen maar wel ernstige 
klachten en functioneringsproblemen hebben en houden2. 

1.2 Long COVID: omvang en klachten 

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd gezorgd voor een enorme morbiditeit en mortaliteit. Met 
het verstrijken van de pandemie wordt in toenemende mate duidelijk dat veel mensen na de acute 
infectie aanhoudende klachten (AK) rapporteren. Onderzoek naar deze AK, vanaf nu Long COVID 
genoemd, levert tot nu toe wisselende cijfers over de omvang van dit probleem: 13,3% tot 36,1% van 
de COVID-19 patiënten blijkt gedurende ongeveer 30 dagen klachten te hebben; 2,3% tot 14,8% van 
de patiënten heeft na ongeveer 90 dagen nog steeds klachten3 4. Het is daarnaast onduidelijk welke 
pathofysiologische mechanismes een rol spelen, in hoeverre deze klachten het functioneren 
beïnvloeden, welke kosten daarmee gepaard gaan, hoe we patiënten kunnen herkennen die risico 
lopen op AK en hoe de zorg voor deze patiënten efficiënt georganiseerd moet worden. 
 
Nederlands onderzoek van het Radboudumc laat zien in een cohort van 124 COVID-19-patiënten 
(gemiddeld 59 jaar; 60% vrouw) hoe men er na 3 maanden aan toe is (van den Borst e.a. 20205). Van 
de 124 patiënten waren er 97 wegens COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen geweest; 27 waren 
door de huisarts naar het ziekenhuis doorgestuurd omdat hun klachten > 6 weken aanhielden. Hierin 
vindt men dat circa 2/3 van deze patiënten slecht scoorden op moeheid, functionele beperkingen en 
                                                           
1 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1 
2 Landsman e.a. 2020. COVID-19: thuis uitzieken valt niet mee. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5358 
3 Sudre CH et al 2021. Attributes and predictors of long COVID. Nat Med. 2021 Apr;27(4):626-631. doi: 10.1038/s41591-
021-01292-y. 
4 Cirulli ET et al 2020. Long-term COVID-19 symptoms in a large unselected population. Washington NL. medRxiv doi: 
10.1101/2020.10.07.20208702 
5 https://academic.oup.com/cid/article/73/5/e1089/5998118 
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kwaliteit van leven; ook had ongeveer een derde van de patiënten nog cognitieve problemen. Bij de 
meeste patiënten waren deze klachten niet te verklaren uit afwijkende bloedwaarden, 
beeldvormend onderzoek of andere testen. Het fenomeen lijkt zeker niet alleen voor te komen bij 
ouderen of mensen die een ziekenhuisopname nodig hadden. De meest voorkomende klachten die 
nu bekend zijn, zijn: ernstige vermoeidheid, benauwdheid (dyspneu), pijnklachten op de borst, 
hartkloppingen, aanhoudende hoofdpijn en concentratieproblemen. De herstelfase gaat vervolgens 
gepaard met ups and downs, waarin de klachten verbeteren en vervolgens weer kunnen terugkeren. 
Uit de ervaringen van patiënten en behandelaren blijkt dat het opbouwen van belasting heel precies 
komt. Men is snel en ook sneller dan voorheen overbelast en ervaart dan een terugval. Het is daarom 
van groot belang om  
 
Op het corona longplein6 geeft 65% van de patiënten met aanhoudende klachten (n=1864) aan 
moeite te hebben met dagelijkse activiteiten en nog een groter percentage heeft problemen met 
werk (76%). Ook beweegt 84% minder dan voor de infectie. En 65% van de respondenten zegt een 
beetje tot extreem angstig of somber te zijn. Meer dan de helft (53%) geeft aan eenzaamheid te 
ervaren. 
 
Het huidige onderzoek kent twee belangrijke beperkingen. Ten eerste wordt Long COVID 
gedefinieerd op basis van een aantal klachten na doormaken van COVID-19 zonder rekening te 
houden met klachten die mensen voor infectie al hadden, waardoor iemand een Long COVID 
diagnose kan krijgen zonder dat COVID-19 belangrijk extra bijdroeg aan de klachten. Voor een goede 
definiëring en realistische schatting van Long COVID moet rekening gehouden worden met het 
klachtenniveau voorafgaand aan de infectie. Ten tweede komt het meeste onderzoek naar Long 
COVID uit klinische cohorten terwijl de overgrote meerderheid van de mensen met AK na COVID uit 
de niet-opgenomen groep komt.   
 
Het ministerie van VWS erkent het probleem van langdurige klachten na COVID -19 en heeft de 
stichting C-support laten op richten7. Verderop beschrijven we meer achtergrond over C-support.  

                                                           
6 https://coronaplein.nu  
7 https://www.c-support.nu  

https://coronaplein.nu/
https://www.c-support.nu/
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2 Hoe is de zorg voor patiënten met long COVID nu georganiseerd? 

2.1 Disclaimer: er is nog veel onbekend en bestaande richtlijnen zijn in ontwikkeling! 

Hoewel bestaande richtlijnen een poging doen om houvast te bieden rondom de zorg voor patiënten 
met Long COVID, baseren zij zich volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onvoldoende op wat bekend is over de onderliggende pathologie, het 
beloop van Long COVID of doen niet onderbouwde uitspraken8: 

• Er wordt vaak niet ingegaan op het feit dat de term "post-COVID" niet overeenkomt met wat 
actueel begrepen wordt over het beloop van Long COVID. 

• Er worden vaak impliciete aannames gedaan over de aard van Long COVID. Dat kan ertoe 
leiden dat professionals het gaan vergelijken met andere postvirale vermoeidheid. En dat kan 
er weer toe leiden dat zorgverleners te veel nadruk leggen op een psychologische 
component.  

• Er worden niet-onderbouwde beweringen gedaan, bijvoorbeeld; "bij de meeste mensen 
zullen de symptomen binnen 12 weken verdwijnen". Deze terminologie kan ertoe leiden dat 
sommigen het begrijpen als een zekere mate van herstel. Echter, dit wordt niet bevestigd 
door wat momenteel bekend is over het beloop van Long COVID. 

• Bovendien is er sprake van de COVID’s paradox. De zorg was paradoxaal minder geschikt 
voor latere gevolgen vanwege de begrijpelijke focus op de acute zorg. Hierdoor bestaat er op 
dit moment nog onvoldoende zicht op mogelijke latere gevolgen en de 
behandelmogelijkheden van Long COVID. 

Het is eerst aan de WHO om zorg te dragen voor de terminologie ná de acute periode en op die 
manier toegang tot adequate zorg voor mensen met Long COVID te organiseren. Ondertussen 
ontwikkelen een aantal beroepsgroepen wel richtlijnen waarbij ze aansluiten bij bestaande kennis en 
de richtlijnen daar voortdurend op aanpassen (zie verderop). 

2.2 Type patiënten met Long COVID en profielen voor (na)zorg 

Mensen met aanhoudende COVID-19 symptomen lijken globaal te kunnen worden ingedeeld in drie 
grote groepen9: 

1. mensen die aanvankelijk in het ziekenhuis waren opgenomen (al dan niet op de Intensive 
Care) met acute respiratory distress syndrome (ARDS) en nu langdurige 
ademhalingssymptomen hebben die worden gedomineerd door kortademigheid (alleen 
beperkt tot ademhalingssysteem) al dan niet samenhangend met Post Intensive Care 
Syndroom (PICS);  

2. mensen die soms wel, soms niet in een ziekenhuis werden opgenomen, maar die nu een 
multisysteem aandoening hebben met aanwijzingen voor cardiale, respiratoire, of 
neurologische eindorgaanbeschadiging die zich op verschillende manieren manifesteert, en  

3. mensen met aanhoudende symptomen, vaak maar niet altijd overheerst door vermoeidheid, 
zonder aanwijzingen voor orgaanbeschadiging, voor zover nu te objectiveren met aanvullend 
onderzoek.  

 
In deze drie groepen zou je een verder onderscheid kunnen maken in drie groepen: 

a. Mild (één of enkele klachten, lichte functionele beperkingen). 
b. Matig (meerdere klachten, matige functionele beperkingen). 
c. Ernstig (ernstige klachten, ernstige functionele beperkingen). 

                                                           
8 NVAB-richtlijn 
9 Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) (mei 2021). Leidraad Herstel & Re-integratie in het kielzog van 

COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC). 
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2.3 Zorgpaden in het Noorden 

In het Noorden zijn in ieder geval drie georganiseerde samenwerkingsverbanden rondom zorg voor 
patiënten met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie: 

1. Herstelbevorderende interventies vanuit UMCG-revalidatie 
2. Noordelijk Initiatief Multidisciplinaire Samenwerking voor patiënten met Long COVID. 
3. Multidisciplinair programma herstelnacovid.nl 

Tevens zijn er paramedici die de samenwerking opzoeken in hun netwerk en/of revalidatiecentra die 
samenwerken met paramedici in de regio. Juist ook voor die initiatieven is het wenselijk de krachten 
en kennis te bundelen zodat vanuit een generiek basis Zorgpad een lokale toepassing effectief 
ingezet kan worden. Hieronder beschrijven we kort de drie genoemde initiatieven. 

2.3.1 Herstelbevorderende interventies vanuit UMCG-revalidatie 

Voor herstel-bevorderende interventies na een COVID-19 besmetting worden vanuit het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) verschillende mogelijkheden onderscheiden:10 

1. Paramedische Herstelzorg: zoals eerstelijns fysiotherapie & ergotherapie (of andere 
paramedische discipline) 

2. Monodisciplinair programma Fit na Covid-19  
3. Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie  
4. Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) klinisch of poliklinisch 
5. Longrevalidatie / revalidatie chronisch zieken  
6. Revalidatie in verpleeghuis (met name Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)) 

 
Opties 1,2 en 3 worden door BV Beatrixoord aangeboden (www.bvbeatrixoord.nl). Opties 4 en 5 
door het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) (www.umcg.nl). En optie 6 in het verpleeghuis waar 
de patiënt verblijft. Om te bepalen in welke revalidatiesetting of op welke revalidatieafdeling 
opname het meest passend is, is het belangrijk om voor opname in te schatten op welk domein de 
voornaamste klachten/hulpvragen liggen. In het revalidatie behandelprogramma van het UMCG 
wordt onderscheid gemaakt in drie groepen, namelijk groep A “longen”, groep B “fysiek 
functioneren” en groep C “cognitief functioneren”. Dit onderscheid lijkt ook goed toepasbaar voor 
triage voor klinische opname in het CvR. Afhankelijk van dit profiel kan tevens een keuze worden 
gemaakt voor het best passende revalidatieteam.  
 
Tabel 1: profielen en bijbehorend Zorgpad 

Groep Op de voorgrond staande 

problematiek 

Team Indicatie en revalidatie 

via 

A longen en hart Deconditionering bij 

pulmonale of cardiale 

pathologie  

Chronisch zieken, 

longrevalidatie (optie 3) 

Longartsen 

B fysiek Deconditionering en 

spierkrachtverlies  

MSR Ortho-oncorevalidatie 

(optie 2) 

Revalidatiegeneeskunde 

C cognitie Cognitieve problematiek  MSR Neurorevalidatie 

(optie 2) 

Revalidatiegeneeskunde 

 
Bij oudere, minder belastbare patiënten kan revalidatie vanuit de GRZ (optie 4) worden overwogen. 
Indicatiestelling GRZ verloopt via geriatrisch assessment (door transferverpleegkundige, geriater of 
internist ouderengeneeskunde). 
 

                                                           
10 Uit een notitie van Ronald Stevens (maart 2021). Triage en (poli)klinisch behandelprogramma Medisch Specialistische 
Revalidatie in UMCG CVR voor patiënten met Post Intensive Care Syndroom en/of persisterende klachten na COVID-19 

http://www.bvbeatrixoord.nl/
http://www.umcg.nl/
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2.3.2 Noordelijk Initiatief Multidisciplinaire Samenwerking voor patiënten met Long COVID 

Daarnaast bleek in het Noorden behoefte te zijn aan het stroomlijnen van de post COVID zorg voor 
patiënten met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie. Dit is opgepakt door longartsen 
vanuit twee perifere ziekenhuizen: het Medisch Centrum Leeuwarden en de Tjongerschans in 
Heerenveen11. Zie bijlage 1 voor verdere beschrijving van dit Zorgpad (ook een groeidocument!!). In 
figuur 1 is het stroomschema weergegeven van de samenwerking met huisartsen (HA), Medisch 
Maatschappelijk Werk (MMW), eerstelijns fysiotherapie of andere paramedische zorg en een 
sportarts, en revalidatiezorg waar nodig. Met een handreiking (zie bijlage) hebben de auteurs 
gepoogd een dynamisch document te maken. Het is een handreiking voor eenieder die er behoefte 
aan heeft de juiste zorg op de juiste plaats te vinden voor de patiënten met langdurige klachten na 
een corona infectie. Het heeft echter niet de status van een richtlijn, maar is het resultaat van 
meerdere zorgverleners die de behoefte voelden om de kennis en kunde met korte lijnen met elkaar 
te willen delen in de post-COVID-zorg. 
 
 

 
Figuur 1: stroomschema Noordelijk Initiatief Multidisciplinaire Samenwerking Long COVID 

                                                           
11 Auteurs (alfabetisch): Drs. M.P. van Aalst, zelfstandig bedrijfsarts, J. Benjamins, fysiotherapie, docent sportrevalidatie, 

Drs. K. Geelen, bedrijfsarts, Drs. W. van Gils, revalidatiearts Revalidatie Friesland, locatie Heerenveen, Drs. K.J. Koning, 
longarts Tjongerschans Heerenveen, E. Koster, fysiotherapie MCL, klinisch epidemioloog i.o., Drs. G. Koster, bedrijfsarts, Dr. 
J. Kuijvenhoven, longarts MCL, Drs. M. Kuijkhoven, sportarts, Drs. M. Mertens, longarts WZA, M. Reneman, CVR UMCG, Drs. 
F. Riedstra, sportarts Martini Ziekenhuis, M. Schutten, fysiotherapie MCL, P. van Wilgen, fysiotherapeut, psycholoog, 
epidemioloog (2021). Handreiking van het Noordelijk Initiatief Multidisciplinaire Samenwerking voor patiënten met Long 
COVID. 
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2.3.3 Multidisciplinair programma www.herstelnacovid.nl (i.s.m. het Longfonds) 

Tevens is door een aantal initiatiefnemers12 een multidisciplinair programma opgezet in 
samenwerking met het Longfonds waarvoor een website is gebouwd: https://herstelnacovid.nl. Deze 
website helpt patiënten door middel van vlogs en tips te herstellen na COVID. Er is daarin een 
samenwerking met de experts van het Longfonds. Het Longfonds heeft https://coronaplein.nu  
opgezet en hier is nog meer informatie te vinden. In een vlog legt fysiotherapeute Julia Bongers uit 
hoe je je herstel kan bevorderen, op een verantwoorde manier. Julia is naast fysiotherapeute ook 
bewegingswetenschapper en werkzaam bij het Longfonds. Met de samenwerking willen de 
initiatiefnemers voor de grote groep ex-COVID patiënten zoveel mogelijk en duidelijke informatie 
aanbieden, door gebruik maken van elkaars krachten en mogelijkheden. Zo is er naast uitwisseling 
van informatie en vlogs ook de mogelijkheid om te chatten met een verpleegkundige. Vaak komen 
problemen niet alleen en door te klikken op de knoppen bovenaan de website krijgt de bezoeker 
specifieke informatie over waar ze informatie over opzoeken. In de vervolgpagina’s worden dan 
informatie, tips en adviezen van een specialist gegeven. 

2.4 Zorgpaden in Nijmegen en omstreken 

In de regio Nijmegen wordt op dit moment gewerkt aan een integratie van verschillende initiatieven 
voor Covid nazorg, welke samenkomen in een eerstelijns zorgpad: 
1. COVID nazorgpoli Radboudumc 
2. Paramedische Herstelzorg 
3. Zorgpad eerstelijn (project Health Innovation Lab Radboudumc) 
Hieronder worden deze initiatieven kort beschreven. 

2.4.1 COVID nazorgpoli Radboudumc 

Het Radboudumc heeft de COVID nazorgpoli opgericht13. Alle patiënten uit de regio Nijmegen die 
opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis in verband met COVID-19 krijgen een uitnodiging voor 
deze nazorg poli. Ook mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie en langdurig 
klachten blijven ervaren, zijn welkom. Hierbij gelden drie voorwaarden. Ten eerste dient de corona 
infectie bewezen te zijn met PCR of bloedtest. Voor patiënten uit de eerste golf van het voorjaar 
2020 wordt hierin een uitzondering gemaakt in verband met de toen beperkte testmogelijkheden. 
Ten tweede dient de infectie tenminste 3 maanden geleden te zijn geweest; binnen deze periode is 
immers een grote mate van natuurlijk herstel te verwachten. Ten derde dienen ondersteunende 
adviezen van uw huisarts te zijn opgevolgd, en er dient gebruik gemaakt te zijn van paramedische 
herstelzorg na COVID-19 volgens de regelingen van het Zorginstituut Nederland. 
 
De COVID nazorgpoli is géén revalidatietraject. Incidenteel worden vanuit de nazorgpoli patiënten 
doorverwezen naar de longrevalidatie. Er is echter slechts voor een zeer beperkte groep patiënten 
met langdurige klachten ruimte voor een traject binnen deze longrevalidatie. Een dergelijk traject 
kan mogelijk zinvol zijn voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis en ernstige 
longschade hebben opgelopen door COVID-19. Deze longschade wordt niet gezien bij patiënten die 
thuis de infectie hebben doorgemaakt. Daarom worden mensen uit deze groep niet verwezen voor 
longrevalidatie. Wel kunnen patiënten in aanmerking komen wanneer een bestaande longziekte 
(zoals astma of COPD) is verergerd door een doorgemaakte corona infectie. Op de COVID nazorgpoli 
wordt, in een onderzoeksdag en een gespreksdag, een uitgebreide analyse gemaakt van de 
gezondheid. Er wordt gekeken naar fysiek functioneren, lichamelijke klachten, beperkingen in het 

                                                           
12 Om deze website tot stand te laten komen zijn er een verschillende mensen en specialisten betrokken. Een aantal 

personen werkzaam bij de FysioFitApp en de FysioZelfCheck namelijk: Joeval Benjamins, oprichter/eigenaar en 
verantwoordelijk voor de inhoud en Erwin te Bos, oprichter/eigenaar en verantwoordelijk voor de ICT. Hiernaast is er een 
team van specialisten (deels dezelfde als betrokken bij het Noordelijk Initiatief Multidisciplinaire Samenwerking) gevraagd 
om de informatie om te zetten naar makkelijk te begrijpen uitleg in de video’s. 
13 https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/poliklinieken/longziekten/onze-locaties/dekkerswald/corona-nazorgpoli  

http://www.herstelnacovid.nl/
https://herstelnacovid.nl/
https://coronaplein.nu/
https://fysiofitapp.nl/
https://fysiozelfcheck.nl/
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/poliklinieken/longziekten/onze-locaties/dekkerswald/corona-nazorgpoli
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dagelijks leven en de beleving daarvan. Op basis van deze eenmalige analyse wordt samen met de 
patiënt te zorgbehoefte in kaart gebracht en worden vervolgstappen bepaald. Patiënten krijgen 
adviezen over hoe het beste verder te herstellen, wat of wie hierbij kan helpen en hoe hiermee om 
te gaan. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek gepland of wordt doorverwezen naar een andere 
specialist. Dit alles gebeurt in afstemming met de huisarts. 
 
In de zomer van 2021 kreeg het Health Innovation Lab de opdracht voor het verbeteren en 
doorontwikkelen van de COVID nazorgpoli. Deze poli was vrij vroeg in de COVID pandemie vanuit de 
afdeling Longziekten van het Radboudumc gestart op initiatief van longartsen prof. Dr. Michel van 
den Heuvel, dr. Monique Reijers en dr. Bram van den Borst. Het probleem wat zich al snel voordeed, 
was dat de nazorgpoli overstroomde met patiënten en veelal ook nog eens patiënten waarvan 
gaandeweg het opdoen van kennis en ervaring geoordeeld werd dat een passende ondersteunende 
behandeling feitelijk in de eerstelijn zou moeten kunnen plaatsvinden. Het Health Innovation Lab 
werd ingeschakeld om met de stakeholders in het ziekenhuis en de regio te kijken naar oplossingen 
om deze overloop naar de nazorgpoli te voorkomen.  

2.4.2 Platform paramedische herstelzorg 

In het MENSS project (Multidisciplinaire Eerstelijnszorg Nederland door Samenwerken en Samen 
leren) wordt een platform ontwikkeld rondom paramedische herstelzorg door Philip van Wees en 
Ron van Heerde14. Er is een multidisciplinaire patiënt-journey ontwikkeld waarbij er met behulp van 
klinimetrie, een casemanager, en een interprofessioneel overleg de multidisciplinaire zorg 
inhoudelijk wordt vormgegeven gedurende maximaal de daarvoor beschikbare tijd zoals omschreven 
in de regeling COVID-herstelzorg. Gedurende dit traject zijn er een aantal meetmomenten. De 
meetmomenten liggen net voor een gepland interprofessioneel overleg, bij de start, na 3, en na 6 
maanden. Er worden gedurende het traject drie Interprofessionele overleggen gepland, 
georganiseerd door de casemanager. De casemanager heeft ook de taak om de triage te doen bij de 
start. Er worden naar aanleiding van deze triage een aantal meetinstrumenten afgenomen. Er wordt 
onderscheid gemaakt in primaire meetinstrumenten en secundaire meetinstrumenten. 
 
Met wil een pilot starten met Prisma (https://www.siilo.com/nl/prisma) om de gewenste vormgeving 
en ontwikkeling hiervan op een gedragen en zorgvuldige wijze te monitoren, samen met de 
zorgprofessionals, Phoqus, Chronisch ZorgNet en IQ Healthcare. Het doel van de pilot is om een 
gedegen platform te krijgen afgestemd op het traject voor herstel bij COVID-19. De inzet wordt 
gedaan bij in eerste instantie 15-20 multidisciplinaire werkende teams. De pilot zal gedurende 6 
maanden gedaan worden om een zo optimaal mogelijk werkend platform te ontwikkelen. Phoqus 
heeft in samenwerking met de HAN dit platform ontwikkeld vanuit de zorg rondom CVA en is gestart 
met een vereenvoudigde COVID-versie van het beoogde traject. Het platform wordt niet direct 
ingezet aangezien er rekening gehouden wordt met het draagvlak in de 1e lijn. Een gefaseerde 
invoering zal hierbij de voorkeur hebben. Er wordt gestart zodra de financiering rond is. 

2.4.3 Zorgpad eerstelijn (project Health Innovation Lab Radboudumc) 

Het Health Innovation Lab richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinair 
Zorgpad in de eerstelijnszorg in de regio Nijmegen. Dit wordt gedaan samen met de betrokkenen bij 
de COVID poli van het Radboudumc en het project paramedische herstelzorg en diverse andere 
landelijke en regionale stakeholders. Tevens is kennisgenomen van de initiatieven in het Noorden ter 
nadere inspiratie. In figuur 2 is het Zorgpad weergegeven op hoofdlijnen zoals dat er in concept lag 
eind 2021. Een centrale rol wordt weggelegd voor een casemanager in de eerstelijn. Medio 2022 
wordt gestart met implementatie, evaluatie en doorontwikkeling. 

                                                           
14 Heerde van R (2021).  

https://www.siilo.com/nl/prisma
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Figuur 2: basis Zorgpad eerstelijn Nijmegen e.o. (versie eind 2021) 
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2.5 Zorgpaden elders in het land 

Ook elders in het land zijn op basis van bestaande Zorgpaden voor aanhoudende langdurige 
klachten, chronische pijn of chronische longproblematiek zoals COPD, Zorgpaden in het leven 
geroepen voor mensen met Long COVID. Omdat de verschillende disciplines in regio’s elkaar al 
kennen rondom deze zorg, zijn vanuit die samenwerking regionale Zorgpaden ontwikkeld. Zo ook in 
Zuid Holland-Noord in het Knooppunt Ketenzorg: https://www.knooppuntketenzorg.nl/programmas/  
 
In hun multidisciplinair revalidatieprotocol15 schrijven zij: “Passende zorg vindt plaats over de 
grenzen van de eigen discipline en het eigen domein heen”. Zeker bij de doelgroep waarbij zorgen op 
het vlak van welzijn en zorg zijn, is het extra belangrijk dat door goede samenwerking de patiënt echt 
ondersteund wordt16. Niet alleen om kwaliteit van leven na te streven maar ook om beschikbare 
financiële en personele middelen, passend in te zetten.  
Elementen hierin zijn: 

 Zorg is proactief; 

 Regie voor de patiënt; 

 Zorg dichtbij de patiënt; 

 Zorg is niet aanbod gericht maar vraag gestuurd; 

 Zorg vindt plaats in netwerkverband. 
Deze onderlinge samenwerking staat in het document verder toegelicht. Idealiter vindt een warme 
overdracht plaats van de ene naar de andere zorgverlener. Aanvullend daarop kan gecommuniceerd 
worden via telefoon, siilo, zorgmail en zorgdomein.  
 
Het spinnenweb van Machteld Huber (Positieve Gezondheid) geeft sturing aan deze netwerkzorg en 
aan de behandeling door expliciet zes levensdomeinen te benoemen. Betrokken zorgverleners kijken 
niet alleen naar bijvoorbeeld lichaamsfuncties maar ook naar dagelijks functioneren, mentale functie, 
maatschappelijk meedoen etc. Wanneer blijkt dat aandacht nodig is vanuit een ander domein kan 
verwezen worden naar collega`s zoals POH, psychologen, welzijn, gemeente-loket iom de huisarts. 
Ook collega`s van de apotheek, vanuit de tweede lijns e.d. hebben een plek in het netwerk rondom 
de patiënt. 

2.6 C-support en ervaringen tot nu toe 

Op 1 oktober 2020 ging C-support van start. Het team is opgezet naar voorbeeld van Q-support. Deze 
organisatie werd in 2013 opgetuigd om slachtoffers van Q-koorts te ondersteunen. Zij werden soms 
nog jaren later geplaagd door allerlei klachten. C-support richt zich op 3 thema’s: nazorg voor de 
patiënt, scholing van artsen en overige professionals en onderzoek naar de aanhoudende klachten. 
Zo’n 8000 personen hebben zich een jaar later al aangemeld bij C-support, inmiddels zijn het er ruim 
10.000. Vooral relatief jonge en hoogopgeleide mensen. Naar verwachting is dit het topje van de 
ijsberg. Veel mensen weten nog niet dat ze bij C-support kunnen aankloppen. 
 
De nazorgadviseur van C-support brengt met de patiënt in kaart welke problemen er spelen op alle 
terreinen van gezondheid en welzijn. De bedoeling is dat mensen de informatie krijgen om zelf de 
regie te voeren over hun herstel. Samen met de patiënt wordt de beste weg gezocht. Omdat COVID-
19 veel omvangrijker is dan Q-koorts komen er steunpunten in onder andere Amsterdam en 
Rotterdam. Langdurige klachten na COVID-19 hebben vaak ook gevolgen voor het werk. UWV is 
daarom nauw betrokken bij C-support. Het UWV brengt kennis in over arbeid en inkomen en 
adviseert C-support over onder meer re-integratie en regelgeving rond arbeidsongeschiktheid. C-
support verzorgt na- en bijscholing binnen het UWV. 

                                                           
15 https://www.knooppuntketenzorg.nl/uploads/files/Multidisciplinair_revalidatie_protocol_versie_13_augustus_2021.pdf  
16 Zie de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 van het RIVM: 

https://www.loketgezondleven.nl/documenten/landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2020-2024  

https://www.knooppuntketenzorg.nl/programmas/
https://www.knooppuntketenzorg.nl/uploads/files/Multidisciplinair_revalidatie_protocol_versie_13_augustus_2021.pdf
https://www.loketgezondleven.nl/documenten/landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2020-2024
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Er zijn veel klachten die opvallend zijn en nader onderzoek vragen (zie onderzoek C-support17). Ze zijn 
in samenwerking met Erasmus universiteit een onderzoej gestartC-support pleit voor nader 
onderzoek en om afstemming van dat onderzoek. Ervaring leert dat er vaak meer nodig is dan alleen 
fysiotherapie zoals ergotherapie of psychotherapie. Het zou niet altijd nodig hoeven te zijn om in 
dure (wellicht onnodige?) revalidatietrajecten geplaatst te worden. De regeling paramedische 
herstelzorg voorziet voor een deel in de behoeften die er zijn bij de doelgroep. Op punten verdient 
de regeling aanscherping zoals voldoende ruimte voor afstemming tussen de diverse disciplines, hoe 
om te gaan met de patiënten die nog onvoldoende hersteld zijn na het traject van herstelzorg en hoe 
de verbinding gelegd kan worden met de revalidatie- zorg? Meer algemeen pleit C-support voor 
multidisciplinaire zorg ‘light’ in de eerste lijn met (financiële) ruimte voor afstemming en een 
eenduidige aanpak. C-support gaat hierover in gesprek met het Zorginstituut, zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders. 
 
C-support schrijft in haar notitie dat ze onder de indruk zijn van de complexe problemen maar ook 
met name van de psychosociale nood waarin mensen verkeren. Ze zitten met vele vragen, hebben te 
maken met angsten over hun gezondheid en kampen met eenzaamheid. Dit vraagt in ieder geval een 
luisterend oor van het team en er wordt uitgebreid tijd gegeven om een verhaal te doen, de weg te 
wijzen en te wijzen op de mogelijkheid voor een vervolggesprek. Mensen in de reguliere zorg worden 
vaak geconfronteerd met wachtlijsten voor psychische hulpverlening. C-support treedt niet in de 
reguliere zorg maar probeert in aanloop daarvan tijdelijk een luisterend oor te bieden. Het team is 
daartoe extra geschoold. Wat opvalt is de behoefte aan lotgenotencontact. C-support constateert 
dat hier nog een belangrijke taak ligt voor de diverse partijen waaronder gemeenten. Men wil kijken 
of/hoe het mogelijk is om stakeholders uit te nodigen voor het opzetten van lotgenotencontact, en 
hoe psychosociale problemen geïntegreerd kunnen worden in een multidisciplinaire aanpak. 

2.7 Arbeidsgerelateerde zorg 

Op de website van het Centrum werk en gezondheid: https://centrumwerkgezondheid.nl wordt 
allerlei informatie en kennis bij elkaar gebracht voor werkgevers en werknemers, onder andere 
rondom COVID-19. Daar zijn de volgende initiatieven te vinden: 

 Aandacht voor werk in de spreekkamer. 

 Netwerk van zorg: werkbehoud bij COVID-19 (project). Het bijzondere van dit project is dat 
er ook handreikingen ontwikkeld worden voor zelfstandig werkenden: voor hen is nog weinig 
informatie voorhanden over werken met een chronische aandoening. Hetzelfde geldt voor 
zorgverleners. Zo wordt een hele lijn rondom één ziektebeeld ontwikkeld voor alle 
stakeholders: de werkende zelf, zijn/haar werkgever en zorgverleners. Daarmee kun je 
daadwerkelijk ondersteunen dat eenieder in de keten eenzelfde boodschap uitdraagt en 
daarnaar handelt, om zo werkbehoud na een doorgemaakte COVID-19 infectie te realiseren. 
De uitvoering is in handen van Stichting Centrum Werk Gezondheid, namens de Commissie 
Werk Gezondheid. Het project is mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Directie Gezond en Veilig Werken. Door de coronasituatie, 
betreft het een grotendeels online project. Concept handreikingen zijn hier te vinden. 
Beschrijving van het project en contactpersonen: hier. 

 Kick off COVID-19 en werk, zie hier voor de opzet. Dit programma ontwikkelt voorlichting en 
scholing over COVID-19 en werk aan werknemers, werkgevers, zelfstandig werkenden, 
arbozorgprofessionals, zorgprofessionals en andere professionals met belangstelling voor 
COVID-19 en werk. Naast de fysieke impact van corona geven we aandacht aan de 
psychische gevolgen/burn-out en sociale effecten van COVID-19 infectie en behandeling. 
Met als doel dat mensen met langdurige coronaklachten aan het werk kunnen blijven, nu en 
in de toekomst. Een landelijke netwerksessie met afvaardiging van de genoemde 
doelgroepen vormde de start van het programma en van een netwerk COVID-19 en werk om 

                                                           
17 https://www.c-support.nu/wp-content/uploads/2021/04/Dossier-C-support.pdf 

https://centrumwerkgezondheid.nl/
https://www.werkgezondheid.nl/wp-content/uploads/2021/04/CentrumWerkGezondheid-Covid19Werk.pdf
https://www.werkgezondheid.nl/wp-content/uploads/2020/12/Samenvatting_Pilots_handreikingen_werkbehoud_COVID19_2020.pdf
https://werkcovid19.nl/
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ervaringen en kennis te delen, en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding 
van kennis. Het streven is dat parallel en waar mogelijk gekoppeld aan de activiteiten van dit 
programma een onderzoeksprogramma start dat wetenschappelijk onderbouwde inzichten 
biedt in het handelen bij COVID-19 en werk. En op den duur breder over postinfectieuze 
klachten en werk. 

 
Centrum Werk Gezondheid en C-support geven samen vorm aan het programma COVID-19 en werk. 
Het programma krijgt steun van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS. 
Voor meer informatie over het programma, een overzicht van tools, relevante websites, artikelen en 
webinars: www.werkcovid19.nl. Hieronder worden kort de resultaten weergegeven uit online 
sessies, groepsgesprekken en interviews in periode juli-november. 

2.7.1 Ziektebeeld, begrip en erkenning 

 Er is veel onbekendheid over langdurige coronaklachten. En daarmee mogelijk ook onbegrip. 
Ook omdat veel aspecten zoals cognitieve klachten, concentratieproblemen en vermoeidheid 
niet zichtbaar zijn. 

 Meer aandacht en informatie is nodig rond dit grillige ziektebeeld met klachten die per 
persoon maar ook per dag kunnen verschillen. 

 Er is specifiek meer aandacht nodig voor psychosociale klachten. Waaronder: 
o Angstklachten door ziekenhuisopname of ziekte die juist alleen thuis is 

doorgemaakt zonder zorg en bezoek. 
o Rouwen om verlies van ‘eigen lichaam’, verlies van kunnen doen wat je deed, en 

mogelijk verlies van werk. 
o Financiële problemen en stressklachten door minder inkomen 

 Het belang van steun zoeken: deskundig, maar ook sociale steun (lotgenoten, vrienden, 
familie, collega’s etc). 

 Van belang dat je huisarts erkent dat je langdurige coronaklachten hebt, ook voor juiste 
doorverwijzing naar zorgverleners (al dan niet vanuit regeling paramedische herstelzorg na 
COVID-19). 

2.7.2 Herstel, werkopbouw en maatwerk 

 Herstel duurt lang en is grillig, iedereen is nog zoekende wat het beste werkt. 

 Er is veel sprake van overschatting van iemands mogelijkheden, juist omdat veel klachten 
niet zichtbaar zijn maar wel grote invloed op het werk hebben, zoals cognitieve klachten. 

 Belangrijk is dat: 
o Werkgever en werknemer in gesprek met elkaar blijven en kijken naar opbouw 

van werk in kleine stappen, aansluitend bij wat werknemer aangeeft wat kan 
(maatwerk). 

o Bedrijfsarts maar bijvoorbeeld ook ergotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werk 
en psycholoog kunnen werkgever en werknemer ondersteunen. Juist omdat 
klachten per medewerker kunnen verschillen en de situatie anders is. 

o Zorg- en hulpverleners kunnen werkgever en werknemer ook meer informatie 
geven over ziektebeeld en proces. 

 Grenzen bewaken is genoemd als aandachtspunt: 
o Veel ondernemers moeten wel doorwerken vanwege hun inkomen, zeker als ze 

niet verzekerd zijn of een financieel vangnet hebben. 
o Werknemers kunnen druk voelen vanuit werkgever, bedrijfsarts en wetgeving. 
o Dit punt is extra van belang bij mensen die van nature maar doorgaan. 

 Combinatie werk, zorg en privé is zwaar. Zeker als daar reistijden bij komen: 
o Op (gedeeltelijke) werkdagen vaak geen energie voor huishoudelijke taken of 

sociale contacten. 

http://www.werkcovid19.nl/
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o Dit aspect meenemen in opbouw van werk, zodat er energie overblijft voor 
andere zaken naast werk. 

 Vermoeidheid speelt grote rol. ‘Mensen met langdurige coronaklachten hebben een slecht 
oplaadbare batterij die ook snel leeg is’. 

 Termen als ‘doseren’, ‘balanceren’ en ‘rust inbouwen’ komen naar voren. 

 Bij COVID werken zaken soms anders, komt uit de praktijk naar voren. Eerst aan spierkracht 
werken lijkt handiger dan starten met conditie opbouw. 

2.7.3 Wetgeving – wet verbetering Poortwachter 

 Door grillig verloop en herstel passen termijnen wetgeving niet 1 op 1 op iemand met 
langdurige coronaklachten. 

 Het risico bestaat dat mensen terugvallen in herstel of juist uitvallen doordat de wetgeving 
veel van hen vraagt. Zoals solliciteren in spoor 2 bij andere werkgever terwijl iemand nog 
volop bezig is met herstellen. 

 Werknemer (zich) goed (laten) informeren over wetgeving: wat kan werknemer verwachten 
over de tijd heen en hoe kan werknemer zich goed voorbereiden op elke stap. 

 Ook is van belang dat in het proces duidelijk is wie welke rol heeft, zoals bedrijfsarts, 
verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. 

 Ook niet alle werkgevers zijn goed op de hoogte van wetgeving. Zoals MKB werkgevers. 

2.7.4 Werknemers 

 Mensen missen bij wegvallen van het werk de structuur die werk biedt. 

 Werk biedt wel veel prikkels, zeker bij werken op locatie met collega’s. Zoals veel vragen 

 tijdens het werk krijgen. En ook de gesprekken met collega’s tijdens pauzes kosten energie. 

 Er is de wens om meer ‘stille/ongestoorde werkmomenten’ en pauzes in te bouwen. 
Vaak is er de voorkeur voor werk zonder deadlines, met afgebakende taken, die iemand in 
eigen tempo kan doen, met flexibele werktijden. En bijvoorbeeld het spreiden van werk over 
de week heen, met voldoende pauzes op een dag. 

 Zoek hulp, zoek steun, zorg voor een vangnet. Dit vormt een belangrijk advies aan andere 
lotgenoten. C-support, ergotherapeut en fysiotherapeut worden onder meer daarbij 
genoemd als belangrijke bronnen van steun en advies. 

 Er is aandacht nodig voor mensen die via het werk COVID-19 besmet zijn geraakt en nu 
langdurige coronaklachten hebben. In deze situaties speelt ook mogelijk risico op conflict 
met werkgever bij COVID-19 als beroepsziekte. 

2.7.5 ZZP’ers 

 Naast inkomen, vinden ZZP’ers net als werknemers de structuur die werk aan een dag biedt 
belangrijk. Ook in kader van herstel. 

 Als je eigen grenzen overgaat qua werk, is het van belang dat er iemand is die je handrem 
kent. En door wie je je laat afremmen. 

 Hoe open ben je richting opdrachtgevers? Het advies is om open te zijn omdat je dat vaak 
het verste brengt. En de realiteit is dat je ziek bent en daardoor mogelijk je afspraken niet 
kunt nakomen. 

 Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt niet alleen een vangnet: het kost ook 
energie, het is een taak erbij, is de ervaring. En er spelen vergelijkbare zaken als bij 
werknemers en wetgeving Poortwachter: 

o Weten wat verzekering en voorwaarden inhouden, 
o Wat rol van verzekeringsarts is, 
o Zich goed voorbereiden op gesprek en, 
o Deskundige hulp inschakelen in het traject om je bij te laten staan 
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o Ook hier is er vaak ‘druk’ vanuit de verzekeraar om snel weer aan de slag te gaan 

 ZZP’er heeft meer mogelijkheden om zelf te spelen met aantal werkzaamheden/uren per 
werk. 

 Maar ook: het is lastig om te re-integreren naar ander werk: hoe vindt je dat? 

 Een tip is dat een verzekeraar ook een netwerk van deskundigen heeft die je als ZZP’er kunt 
inzetten. Zoals een arbeidsdeskundige voor omscholing als eigen werk door ziekte niet meer 
lukt. 

 Verder zijn er mogelijkheden vanuit paramedische herstelzorg na COVID-19 die ZZP’ers ook 
bij werk kunnen helpen. Vooral goede ervaringen met ergotherapeut voor dagstructuur, 
energiemanagement en balans komen naar voren. Verder is C-support genoemd als 
belangrijke speler voor advies aan ZZP’ers. 

 ZZP’ers zijn niet gewenst om hulp te zoeken. Als kanalen om ZZP’ers te wijzen op hulp en 
informatie rond COVID-19 en werk zijn de huisarts, arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en 
Kamer van Koophandel onder meer genoemd. 

2.7.6 Werkgevers 

 Het is goed om te realiseren dat niet iedere werkgever te maken krijgt met medewerkers 
met langdurige coronaklachten. De grootste groep herstelt. 

 Verder mogen werkgevers vanwege privacy niet vragen wat iemand heeft. En is het ook niet 
nodig om de medische achtergronden te weten om een medewerker goed te begeleiden. 

 Ongeacht wat iemand heeft, zijn de structuren hetzelfde. Zoals gesprek tussen 
werkgever/leidinggevende en medewerker, adviserende rol van bedrijfsarts en de wettelijke 
structuren zoals wet poortwachter en kaders vanuit Autoriteit Persoonsgegevens. 

 Het meest van belang is het gesprek tussen leidinggevende en medewerker over wat kan en 
mogelijk is. Waarbij maatwerk bieden het uitgangspunt zou moeten zijn. 

 Het signaal is afgegeven dat door thuiswerken medewerkers met langdurige coronaklachten 
buiten beeld kunnen zijn of raken. Letterlijk. Maar ook figuurlijk doordat ze door het 
thuiswerken het werk nét vol kunnen houden maar wel op hun tenen lopen. 

2.7.7 Arbo- en zorgprofessionals 

 Het belangrijkste wat we willen meegeven uit de gesprekken dat naar voren komt, is het 
werk opbouwen op basis wat iemand kan qua energie, met korte afgebakende taken, zonder 
tijdsdruk. En dat tijdcontingent opbouwen met uren minder voor de hand ligt bij langdurige 
coronaklachten door lang en grillig herstel. 

 Arbo- en zorgprofessionals hebben een belangrijke bijdrage in het verhogen van de kennis 
over langdurig coronaklachten. 

 Professionals kunnen werkende cliënt/patiënt steunen in het kunnen nemen van regie en het 
zoeken naar hulp. Doorvragen en luisteren zijn daarbij handige werkwijzen, maar ook alert 
zijn op signalen die vermoeidheid aangeven (zoals stemgeluid). 

 Onderlinge afstemming over behandeling en gewenste uitkomsten tussen professionals is 
wenselijk. Zeker om dat er nog zoveel onbekend is wat goed kan uitpakken. En het voor 
patiënten extra belastend is om zoveel zorgverleners te hebben en de patiënt het verhaal 
steeds opnieuw moet vertellen. 

 Patiënten kunnen ook vragen aan hun zorgverlener dat ze graag willen dat deze met die 
andere zorgverlener contact opneemt. 

 Een zelfde taal spreken rond werk, is ook genoemd: wat is van belang dat patiënt weet rond 
werk en welke rol heb ik daarin als zorgverlener. 
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2.7.8 Zorgprofessionals 

 Zorgverleners kunnen werkende patiënten/cliënten op juiste spoor zetten om zich te 
informeren over wetgeving bij ziekte en wijzen op werkgerelateerde hulp. 

 Van belang dat zorgprofessionals oog hebben of iemand zijn eigen mogelijkheden overschat 
en of zichzelf overvraagt. Ook het regelen van zorgafspraken en de behandeling kunnen 
intensief zijn en veel energie vragen. Een groepstraining geeft bijvoorbeeld veel prikkels. 

2.7.9 Overige zaken 

 Zoek 1-2 kanalen waar systematisch en goede informatie over COVID-19 en werk te vinden 
is, zodat je daarnaar toe kunt verwijzen. 

 Op dit kanaal kan ook informatie komen over beleid en onderzoek dat loopt. 

 Er is meer aandacht nodig voor specifieke groepen: zoals werkzoekende jongeren met 
langdurige coronaklachten, werkenden met andere taal/migratie achtergrond 

 Verder is opgemerkt dat filmmateriaal of anders niet talig materiaal de voorlichting aan 
werkenden met langdurige coronaklachten goed kan ondersteunen. Omdat juist vanwege 
cognitieve klachten veel teksten niet handig zijn. 

 De bijeenkomsten waarvan in deze samenvatting de belangrijkste zaken zijn besproken, 
maken deel uit van het programma COVID-19 en werk: www.werkcovid19.nl  

 
 

  

http://www.werkcovid19.nl/
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3 Richtlijnen en leiddraden 
 

3.1 Paramedische herstelzorg zoals vergoed vanuit de basis zorgverzekering 

Paramedische herstelzorg18 (bron: Zorg Instituut Nederland) kan bestaan uit fysiotherapie, 
oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het is per patiënt verschillend welke zorg nodig 
is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts of medisch specialist of paramedische 
herstelzorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden. Een patiënt kan dus te maken 
krijgen met meerdere zorgverleners. De zorg wordt aangepast aan de persoonlijke situatie. De 
huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg. Voor 
paramedische herstelzorg geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het 
einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing 
moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden. 
 
Het acute infectiestadium is de fase van COVID-19, waarin een patiënt symptomen heeft als koorts, 
benauwdheid met verminderde zuurstofopname, lamlendigheid, misselijkheid, diarree, heftige 
spierpijn of hoofdpijn. Het is inmiddels bekend dat bij sommige patiënten het acute infectiestadium 
heel lang kan aanhouden, met symptomen als hoesten, zuurstofarmoede, koortsaanvallen en 
algehele malaise. Sommige patiënten zijn zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. 
Het is dan aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op 
deze vorm van zorg. 
 
Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele 
ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma 
van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden. De behandelaars 
brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt 
na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden. 
 
Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld 
aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt: 

• Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen 
• Ergotherapie: maximaal 10 uur 
• Diëtetiek: maximaal 7 uur 
• Logopedie: geen maximum 

De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling. 
 
Alleen in uitzonderlijke situaties kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van 
maximaal 6 maanden. Dit is als iemand specifieke, lange termijn schade heeft door COVID-19. In 
principe moet een medisch specialist dit vaststellen. Als de medisch specialist inschat dat de patiënt 
baat heeft bij verdere paramedische behandeling, kan hij de patiënt een verwijzing geven voor een 
2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg. Voorbeelden van specifieke lange termijn schade 
zijn blijvende verkortingen van pezen of spieren (contracturen) of blijvende stoornissen aan zenuwen 
(neuropathieën). In bijzondere situaties, die meestal te maken hebben met een beperkt of onvolledig 
uitgevoerde 1e behandeltermijn, mag ook de huisarts verwijzen voor een 2e behandeltermijn van 
paramedische herstelzorg. De specifieke voorwaarden die in deze situatie gelden staan in het 
document ‘Vragen en antwoorden paramedische herstelzorg na COVID-19’. 
 

                                                           
18 https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19  

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19
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De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is 
maximaal 4 maanden. In deze 2e behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang 
per zorgvorm: 

• Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen 
• Ergotherapie: maximaal 10 uur 
• Diëtetiek: maximaal 7 uur 
• Logopedie: geen maximum 

 
Voor de inhoud van de fysiotherapeutische behandeling is het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij 
COVID-19 ontwikkeld19. Dit is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) en de 
Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie (VLF). De ontwikkeling van dit protocol is mede mogelijk 
gemaakt door het Radboudumc, IQ healthcare, Deventer Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Universitair 
Medisch Centrum Utrecht en het Leiden Universitair Medisch Centrum. Het standpunt is op 1 
november 2021 als laatst bijgewerkt (versie 3.0). 

3.2 NVAB-leidraad nazorg voor patiënten met COVID-19 

Conform de International Classification of Functioning (ICF) brengt de bedrijfsarts de belastbaarheid 
van de werkende met PASC als volgt in kaart: 

1) Long COVID-gebonden factoren (en eventuele co-morbiditeit), 
2) Persoonsgebonden factoren zoals restklachten, ziekteperceptie, angst en somberheid, 
3) Werkgebonden factoren zoals arbeidsbelasting (energetisch) en werktijden en 
4) De onderlinge beïnvloeding van deze factoren. 

 
Voor elk van deze factoren beschrijft de richtlijn aangrijpingspunten voor onderzoek, behandeling en 
begeleiding. Hierbij wordt duidelijk dat ‘het herstelproces eerder een marathon is dan een sprint’. 
Ook wordt beschreven wanneer verwijzing naar een huisarts of multidisciplinair team nodig is: 

• Aanhoudende onopgeloste kortademigheid die verder onderzoek vereist. 
• Onverklaarbare pijn op de borst of palpataties (zonder aanwijzingen voor dysautonomie) die 

een nieuwe cardiologische evaluatie vereist. 
• Autonome symptomen zoals POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome). 
• (Aanhoudende) pijn die niet of onvoldoende reageert op pijnmedicatie of waarvan de 

oorzaak onbekend is. 
• Patiënten die geen vooruitgang boeken, of symptomatisch verslechteren. 
• Patiënten met atypische COVID-19 presentaties die mogelijk andere onderzoeken en/of 

doorverwijzingen nodig hebben. 
• Patiënten die een acute ziekenhuisopname hebben gehad om geestelijke 

gezondheidsredenen. 
• Patiënten die de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) frequent blijven bezoeken ondanks de 

inbreng van de COVID-19-vormen van revalidatie activiteiten. 

3.3 Leidraad nazorg patiënten met COVID-19 (al dan niet na IC-opname) van FMS 

Een werkgroep bestaande uit afvaardiging vanuit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Internisten 
Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor 
Radiologie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Verenso, Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten en 
Patiëntenfederatie Nederland heeft een leidraad20 ontwikkeld voor de nazorg aan patiënten na een 

                                                           
19 https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/coronavirus/kngf-standpunt-
fysiotherapie-bij-patienten-met-covid-19-versie-1.0.pdf 
20 https://www.nhg.org/actueel/nieuws/leidraad-nazorg-voor-patienten-met-covid-19 
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COVID-19 infectie. Er is een leidraad voor zowel patiënten die op de IC hebben gelegen als voor 
patiënten die wel of niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Beide vormen uitgangspunt voor 
behandeling in het Zorgpad. 

3.4 NICE richtlijn Managing the long term effects of COVID-19. 

Deze richtlijn21 behandelt het identificeren, beoordelen en beheersen van de langetermijneffecten 
van COVID-19, vaak omschreven als 'langdurig COVID'. Het doet aanbevelingen over zorg in alle 
zorgomgevingen voor volwassenen, kinderen en jongeren die 4 weken of langer na het begin van 
acute COVID-19 nieuwe of aanhoudende symptomen hebben. Het bevat ook advies over het 
organiseren van diensten voor langdurige COVID. Deze richtlijn is gezamenlijk ontwikkeld door NICE, 
het Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) en het Royal College of General Practitioners 
(RCGP). Hieronder een paar aanbevelingen ten aanzien van Zorgpaden uit deze richtlijn. 
 
De aanbeveling wat betreft organisatie van zorg is als volgt: “Bied toegang tot multidisciplinaire 
diensten, indien beschikbaar (dit kunnen 'one-stop'-klinieken zijn) voor het beoordelen van fysieke 
en mentale gezondheidssymptomen en het uitvoeren van verdere tests en onderzoeken. Diensten 
moeten worden geleid door een arts met relevante vaardigheden en ervaring en passende 
gespecialiseerde ondersteuning, rekening houdend met de verscheidenheid aan symptomen die zich 
voordoen”. De belangrijkste componenten van een servicemodel dat door het panel werd bepleit, 
waren het gebruik van multidisciplinaire teams met specialistische expertise, geïndividualiseerde 
interventies die beginnen met zelfmanagement (oa eHealth), en het gebruik van zowel externe als 
persoonlijke ondersteuning. Sommige patiënten gaven aan behoefte te hebben aan face-to-face 
consulten ter ondersteuning van de beoordeling en zorg die zij dachten nodig te hebben, terwijl een 
positieve mening over eHealth was dat het de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg vergroot 
tijdens perioden van maatschappelijke beperkingen die gericht zijn op het beheersen van de 
verspreiding van COVID-19. 

Verschillende regionale en geografische uitdagingen betekenen dat gebieden verschillende 
servicebehoeften en middelen hebben, dus het panel was het erover eens dat één model niet voor 
alle gebieden zou passen. Het advies is: 
 
Bied geïntegreerde, multidisciplinaire revalidatiediensten, gebaseerd op lokale behoeften en 
middelen. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten een reeks specialistische 
vaardigheden hebben, met expertise in het omgaan met vermoeidheid en ademhalingssymptomen 
(inclusief kortademigheid). Afhankelijk van de leeftijd en symptomen van de persoon kan 
aanvullende expertise nodig zijn. Het kernteam kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de volgende 
specialistische gebieden: 

• ergotherapie  
• fysiotherapie 
• klinische psychologie en psychiatrie 
• revalidatiegeneeskunde. 

Andere expertisegebieden kunnen ook zijn: reumatologie, neurologische revalidatie, cardiologie, 
pediatrie, diëtetiek, logopedie, spraak- en taaltherapie, verpleging, farmacie, sociale zorg en 
ondersteuning bij terugkeer naar onderwijs of werk of gebruikelijke activiteiten. 
  

                                                           
21 COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 - NICE, RCGP, and SIGN. Versie 1.8, 13 dec 2021. 
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4 Beleid 
 

4.1 10 punten plan Long COVID D66 en petitie patiëntengroep Long Covid Nederland  

Omdat het bestrijden van de acute crisis prioriteit kreeg, is onze zorg nog niet goed ingespeeld op de 
lange termijneffecten van corona aldus Wieke Paulusma van D66 die zelf nog steeds klachten heeft 
na COVID-19. Bovendien is er nog veel onbekend over waarom mensen klachten houden, waarom de 
een veel last heeft en de ander niet en hoe dit het beste behandeld kan worden. 
 
Mede vanuit haar eigen ervaring, ziet Wieke wat er beter kan, waar de kansen liggen en wat de 
aandacht verdient. Daarom overhandigde ze op 30 juni 2021 een 10-puntenplan22 aan de minister 
van VWS, gericht op Long COVID. ‘Ik wil de minister op het hart drukken dat Long COVID meer is dan 
medische zorg alleen. Zo hebben veel mensen ook mentale klachten. Long COVID klachten kunnen 
daarmee niet alleen in de privé situatie belemmerend zijn maar ook op de werkvloer. De aanpak 
vraagt dus een brede blik en dat is precies het uitgangspunt van dit 10-punten plan.’ 
 

1. Faciliteer een campagne voor (huis)artsen, werkgevers en uitvoeringsorganisaties. Meer 
bekendheid van Long COVID is nodig bij deze drie spelers. Het gaat om extra informatie over 
de mogelijke symptomen bij Long COVID en hoe men Long COVID kan herkennen. Zorg voor 
makkelijk toegankelijke kennis voor professionals (en patiënten) en verzamel informatie om 
van te leren. Leg hierbij de nadruk dat er zowel fysieke als mentale klachten kunnen spelen. 
Dit is bijvoorbeeld nodig omdat bijna een kwart van de bedrijfsartsen druk ervaart van de 
werkgever om werknemers met Long COVID eerder het werk te laten hervatten. Dit komt 
deels door de onbekendheid. 

2. Maak het bespreekbaar en geef erkenning. Veel mensen die last hebben van Long COVID 
voelen zich niet gehoord en niet gekend. En ze moeten zich niet hoeven te verdedigen als ze 
toch onverwacht een terugval hebben. Zij maken zich erge zorgen over het verloop van de 
ziekte, en willen zich richten op goed en sterk herstel. Door het bespreekbaar te maken, en 
daartoe op te roepen, wordt het voor mensen makkelijker om het over deze klachten te 
hebben. Door in alle overheidscommunicatie dat duidelijk te erkennen en te benoemen, 
voelen mensen met deze klachten zich meer gehoord. D66 heeft het initiatief genomen om 
ook in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek voor Kamerleden met professionals te 
organiseren. Hier is vanuit ACTION ook aan deelgenomen. Op onze website is een opname te 
vinden van deze bijeenkomst23. Zo geven we ook op deze manier bekendheid aan (de 
gevolgen van) Long COVID. Vraag daarbij de sociale partners om met een advies of 
handreiking te komen over hoe om te gaan met Long COVID op de werkvloer voor 
werkgevers. Niet alleen bij bedrijfsartsen, als iemand al is uitgevallen, is ondersteuning 
belangrijk, maar ook op de dagelijkse werkvloer is het voor herstel cruciaal dat werkgevers 
en werknemers voldoende weten van langdurige coronaklachten. Vooral omdat een deel van 
de klachten mentaal is en niet altijd meteen zichtbaar. Sociale partners kunnen een rol 
spelen om een advies of handreiking voor Long COVID op te stellen. 

3. Faciliteer en geef bekendheid aan lotgenotencontactgroepen en zelfhulpgroepen. 
Lotgenotencontact is op dit moment nog te gefragmenteerd georganiseerd, men kan 
momenteel op veel verschillende plekken terecht. Beter is het om één georganiseerde plek 
te hebben die professioneel wordt ondersteund, zeker gezien de omvang van het aantal 
mensen dat te kampen heeft of te maken krijgt met Long COVID. Eenduidige informatie voor 
patiënten is gewenst. Hier dient vervolgens bekendheid aan te worden gegeven, 
bijvoorbeeld via een campagne of via artsen/werkgevers of uitvoeringsorganisaties. Ten 
aanzien van het lotgenotencontact kan er geleerd worden van bijvoorbeeld Duitsland die al 

                                                           
22 https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/06/30juni2021—10puntenplan_longcovid.pdf  
23 https://www.actioncovid.nl/rondetafelgesprek-long-covid-nieuw/  

https://d66.nl/wp-content/uploads/2021/06/30juni2021—10puntenplan_longcovid.pdf
https://www.actioncovid.nl/rondetafelgesprek-long-covid-nieuw/
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langer gebruik maakt professionelere lotgenotencontactgroepen, zogeheten Kontaktstellen, 
voor ook andere aandoeningen dan Long COVID. 

4. Onderzoek. Dit betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar zowel lichamelijke klachten, 
mentale klachten als deelname aan de arbeidsmarkt. Er wordt momenteel veel onderzoek 
gedaan naar Long COVID. Het gevaar zit hem erin dat er in het onderzoek eilandjes ontstaan 
en deze drie punten ieder afzonderlijk worden onderzocht. We roepen de regering op om te 
voorkomen dat dit gebeurt en contact te zoeken met de onderzoeksorganisaties en 
universiteiten die momenteel onderzoek doen naar Long COVID, zoals Universitaire 
Ziekenhuizen en het RIVM. Deze onderzoeken zijn veelal net van start gegaan. In het 
Verenigd Koninkrijk doen ze gericht onderzoek naar Long COVID ‘in the community’. Ze 
leggen hiermee de focus op Long COVID bij mensen die niet in het ziekenhuis zijn behandeld 
en ze onderzoeken hier zowel het fysieke als mentale deel van Long COVID. 

5. Kijk over de grens bij het onderzoek. Internationale samenwerking is essentieel om inzichten 
te krijgen in de oorzaken van Long COVID en om te zoeken naar de beste behandeling. Als 
corona wereldwijd voorkomt dan komt Long COVID dat ook. In de acute fase werd er 
onvoldoende samengewerkt en deden landen hun eigen onderzoeken. Zo deed Nederland in 
het begin van de pandemie zelfstandig onderzoek naar de besmettelijkheid onder kinderen 
en heeft Nederland zelfstandig sneltesten gevalideerd. Het nadeel is dat werk dubbel wordt 
gedaan en cohorten te klein zijn. Bij onderzoek naar Long COVID moeten we niet dezelfde 
fout maken. De regering moet een aanjaagfunctie hebben om onderzoek internationaal op 
te laten zetten en dit te faciliteren. 

6. Ondersteun en behandel (ook buiten het medische domein). Zorg voor voldoende 
laagdrempelige ondersteuning. Het overgrote merendeel van de mensen met klachten 
herstelt nu op eigen kracht thuis. Met de te verwachten groep mensen die restklachten zal 
blijven houden, moeten we ervoor zorgen dat mensen ook digitaal kunnen beschikken over 
informatie en hulpmiddelen om beter te worden. Dit kan niet altijd in plaats van herstelzorg, 
maar kan helpen bij lange wachtlijsten en werkt drempelverlagend. Maak inzichtelijk waar 
mensen terecht kunnen. 

7. Betrek C-support bij de besluitvorming van het Zorginstituut. Het Zorginstituut adviseert de 
minister welke zorg in het basispakket dient te komen en dus vergoed wordt. Momenteel is 
er een ‘tijdelijke regeling’ waardoor vergoeding van paramedische zorg mogelijk is. Bij een 
volgend advies van het Zorginstituut is het van belang dat C-support (par 2.5), als expertise 
centrum, betrokken wordt en dat patiënten daarin gehoord worden. 

8. Breng verzekerings- en bedrijfsartsen voldoende op de hoogte van de laatste stand van de 
wetenschap. 80% van de bedrijfsartsen geeft aan niet goed de werknemers te kunnen 
ondersteunen omdat zij onvoldoende kennis hebben over Long Covid. De NVAB (Vereniging 
voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde) heeft een leidraad opgesteld (zie paragraaf 3.2) die 
steeds vernieuwd wordt, we vragen de minister om bedrijfsartsen op te roepen deze zo snel 
mogelijk te volgen en toe te passen. 

9. Voorkom dat een multidisciplinaire richtlijn teveel wordt gezien vanuit het medisch 
domein. Momenteel wordt er een multidisciplinaire richtlijn opgesteld onder andere door 
medisch specialisten, huisartsen en het longfonds. Multidisciplinair betekent niet alleen 
disciplines vanuit het medische domein, zoals verschillende artsen en fysiotherapeuten, 
maar vergt ook een blik vanuit bijvoorbeeld de ergotherapie of arbeidsparticipatie. Zo raadt 
ook de WHO aan. In totaal zijn er naar schatting 74.000 mensen behandeld met 
paramedische herstel zorg. Het grootste deel daarvan was alleen fysiotherapie. Waarbij 
behandeling ook nog erg verschilt. Sommige fysiotherapeuten verzorgen 5 dagen per week 
ondersteuning met sport, andere doen gerichtere oefeningen en de totale behandelduur 
verschilt ook per fysiotherapeut. Slechts 12% van de mensen hebben daadwerkelijk ook zorg 
gekregen vanuit andere domeinen, zoals de ergotherapie. Het is essentieel dat de ggz 
betrokken is bij de opstelling van deze richtlijnen. Mensen met Long COVID hebben geregeld 
last van depressieve klachten, angstklachten en prikkelbaarheid. Deze psychologische 
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klachten zijn in grote mate een onderdeel van Long COVID en moeten dus onderdeel zijn van 
de behandeling. 

10. Ondersteun zorgmedewerkers met Long COVID. Er is een grote groep zorgmedewerkers met 
langdurige klachten na besmetting met COVID. Zij kunnen nu te maken krijgen met financiële 
gevolgen daarvan. Daarom vragen we het kabinet om samen met zorgwerkgevers deze 
negatieve effecten te voorkomen en op te lossen. 

 
Op 6 juli 2021 is door de Patiëntengroep Long Covid Nederland een petitie aangeboden aan de 
Tweede kamer m.b.t. oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige 
Covid. 
 

4.2 Kamerbrief met reactie op petitie en op het 10-puntenplan Long COVID 

Op 20 september 2021 reageerde minister Hugo de Jonge op zowel de petitie als het 10-punten 
voorstel. Op hoofdlijnen schrijft hij de volgende zaken: 

• Spoor 1: Onderzoek om beter beeld te krijgen bij de klachten en effectieve behandeling: 
o Lopende onderzoeken via ZonMw 
o Internationaal onderzoek 
o Multidisciplinaire richtlijn 
o Centrale registratie: wordt als niet wenselijk/noodzakelijk gezien. 

• Spoor 2: Ondersteuningsaanbod 
o C-support 
o Tijdelijke regeling paramedische herstelzorg verlengd tot augustus 2022 
o Lotgenotencontactgroepen ondersteund vanuit VWS zoals via het coronaplein 

• Spoor 3: Ondersteuning bij werk 
o Stimuleren bekendheid bij werkgevers 
o Subsidie voor programma “COVID-19 en werk” 
o Inkomensgevolgen voor zorgverleners met Long COVID 

• Er zijn verschillende lopende activiteiten waar de minister heel tevreden over is en die 
verdere ondersteuning krijgen vanuit het ministerie. 

 
Lees hier de hele brief: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/20/commissiebrief-inzake-
verzoek-om-reactie-op-petitie-en-op-het-10-puntenplan-Long COVID 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/20/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-petitie-en-op-het-10-puntenplan-long-covid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/20/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-petitie-en-op-het-10-puntenplan-long-covid
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5 Relevante andere (onderzoeks)projecten en netwerken 
 

5.1 Vilans draaiboek (Zorgpad) 

In dit draaiboek24 staat beschreven wat herstelzorg is voor cliënten na besmetting met en 
behandeling van een COVID-19-infectie. Doel van deze productie is om herstelzorg na besmetting 
en/of behandeling met COVID-19 snel en adequaat te kunnen opstarten. Het draaiboek is voor 
zorgverleners en richt zich niet op medisch behandelbeleid. Het geeft een overzicht van de 
zorgvragen en mogelijke interventies, gebaseerd op de kennis die we nu hebben. Het draaiboek 
bevat ook een checklist transfer- en (wijk)verpleegkundigen voor ontslag. En er is een Infographic 
ontwikkeld: wie is wie in de wijk: 
 

 
 
 

5.2 Ontwikkeling multidisciplinaire richtlijn Long COVID (ZonMw project) 

Het afgelopen jaar zijn door verschillende partijen documenten gericht op nazorg voor COVID-19 
patiënten ontwikkeld. Deze blijken helaas niet altijd goed op elkaar aan te sluiten, geven soms 
verschillende adviezen en zijn geschreven in een periode waarin weinig wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar was. Er wordt steeds meer bekend over de lange termijn klachten van patiënten. 
In dit project wordt een up-to-date multidisciplinaire integrale evidence-based richtlijn ontwikkeld 
gericht op de nazorg (>4 weken na infectie) voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten, onafhankelijk 
van de context waarin zij de ziekte hebben doorgemaakt. Het Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bieden de procesmatige en 

                                                           
24 https://www.vilans.nl/producten/draaiboek-herstelzorg-na-covid-19  

https://www.vilans.nl/producten/draaiboek-herstelzorg-na-covid-19
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methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling van deze richtlijn. De richtlijn wordt in maart 
2022 gepubliceerd op de Richtlijnendatabase en opgenomen op de Richtlijnenwebsite van het NHG. 

5.3 Relevante andere onderzoeksprojecten Long COVID 

Met ZonMw-subsidies zijn ook andere relevante projecten gestart, deels rondom dezelfde 
onderzoeksvragen. Hieronder een korte (en zeker niet volledige) opsomming. Op de website van 
ZonMw is meer informatie te vinden over de door hen gefinancierde projecten: 
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/long-
covid/.  

5.3.1 Long COVID en vaccinatie in RECoVERED 

In dit project wordt bekeken of een ontregeld afweersysteem, gepaard gaande met een chronische 
ontstekingsreactie, de oorzaak van Long COVID is. Dit wordt onderzocht bij een grote groep COVID-
19 patiënten die al langdurig gevolgd wordt in een lopende cohortstudie (RECoVERED).  In deze 
groep wordt nauwkeurig naar de eigenschappen van de afweerreactie gekeken in relatie tot de aard 
en duur van Long COVID klachten. Ook wordt onderzocht of en welke invloed vaccinatie hierop heeft. 
Resultaten van deze studie zullen meer inzicht geven in het ontstaan van Long COVID, waarmee 
mogelijkheden om Long COVID te behandelen of te voorkomen hopelijk dichterbij komen. Looptijd: 
2021-2023. 
 
In de RECoVERED studie worden 300 Covid-19 patiënten gedurende een jaar vervolgd om een aantal 
belangrijke vragen te beantwoorden: (1) hoe ontwikkelt de afweerrespons tegen het virus zich en 
hoe lang beschermt deze tegen een volgende infectie; (2) is er sprake van een verminderde functie 
van de longen na de ziekte en hoe herstelt zich deze; en (3) wat is het effect van de ziekte op het 
algemeen welbevinden in de tijd? De helft van de deelnemers heeft een ernstige infectie 
doorgemaakt, waarvoor ziekenhuisopname nodig was, de andere helft maakte thuis een milde 
infectie door. Hierdoor kan ook bekeken worden welke invloed de ernst van de ziekte heeft op de 
drie bovenstaande vragen en kan bovendien worden onderzocht waarin deze patiënten nog meer 
verschillen om beter te begrijpen waarom sommige mensen erg ziek worden van Covid-19. 
 
De uitkomsten van RECoVERED zullen ons uiteindelijk beter in staat stellen om COVID-19 en de lange 
termijn consequenties van COVID-19 te bestrijden. De RECoVERED-studie wordt uitgevoerd door 
Amsterdam UMC - locatie AMC, Erasmus MC en GGD Amsterdam, werd gefinancierd door ZonMw en 
had een looptijd 2020-2021. 

5.3.2 Inzicht in aanhoudende klachten na Covid-19 besmetting: een mixed methods benadering 

In dit onderzoek richten onderzoekers zich op onderliggende oorzaken en risicofactoren voor 
longCOVID en brengen ze de zorgpaden en aard, ernst en duur van de aanhoudende klachten in 
beeld. Hierbij besteden ze extra aandacht aan diverse kwetsbare groepen in onze samenleving. 
Binnen het onderzoek zullen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes worden 
gecombineerd. Zo worden bestaande gegevens uit elektronisch patiëntendossiers van huisartsen en 
ziekenhuizen gecombineerd en geanalyseerd en worden er gegevens verzameld en geanalyseerd 
middels vragenlijsten en interviews. Het project is een samenwerking tussen het Nivel 
(projectleiding), UMCG, Radboudumc, MUMC en Dutch Hospital Data en is gefinancierd door 
ZonMw. Looptijd: 2021-2022. 
Er worden 3 verschillende cohorten gebruikt: 

 Het EPD-cohort met  
o gegevens uit elektronische patiëntendossiers (EPDs) uit huisartsenpraktijken en 

huisartsenposten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en academische 
huisartsennetwerken Maastricht, Radboudumc en Groningen) 

o de ziekenhuisregistraties (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, LBZ) 
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o sociaaleconomische en demografische gegevens van het CBS  
o Deze 3 databases worden op individueel patiëntniveau aan elkaar gekoppeld, zijn 

landelijk representatief en omvatten 10% van de Nederlandse bevolking. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen met aanhoudende COVID-klachten 
(~14.000 mensen) en een controlegroep van mensen met SARS-CoV-2 besmetting, 
maar zonder aanhoudende klachten (~126.000 mensen). 

 PROM-EPD cohort: van ongeveer 250 coronapatiënten worden naast gegevens uit EPDs ook 
gegevens uit vragenlijsten gebruikt over hun kwaliteit van leven en hoe zij hun klachten en 
de zorg ervaren. 

 Interviews: 16-20 patiënten, waaronder patiënten met geringe gezondheidsvaardigheden, en 
8-10 huisartsen worden geïnterviewd om specifieke aandachtspunten bij kwetsbare 
patiëntgroepen in kaart te brengen. 

5.3.3 CORFU studie 

Aanhoudende klachten na COVID-19 infectie: epidemiologie, pathofysiologie, predictie, en 
communicatie, de CORona Follow Up (CORFU) studie. Het doel van de CORFU-studie, gefinancierd 
door ZonMw, is het uitgebreid in kaart brengen van aanhoudende klachten na COVID-19, het 
ontrafelen van de oorzaken van het ontstaan daarvan, en het voorspellen welke patiënten met 
COVID-19 uiteindelijk aanhoudende klachten blijven ervaren. Aanhoudende klachten bestaan onder 
meer uit chronische vermoeidheid en ademhalingsklachten, en mentale klachten. Hiertoe brengen 
de onderzoekers in multicenter verband zeven bestaande COVID-19 cohorten bij elkaar. Dit zijn 
diverse cohorten: van patiënten die thuis een infectie hebben doorgemaakt tot patiënten die 
beademd zijn op de intensive care. De (voormalige) patiënten krijgen vragenlijsten toegestuurd over 
aanhoudende klachten op meerdere momenten, afhankelijk van wanneer zij COVID-19 hebben 
doorgemaakt. Ook ontwikkelen de onderzoekers binnen dit project een patiëntenplatform, samen 
met de stichting EuroQol, om de patiënt te kunnen informeren over diens situatie en beloop. 
Looptijd: 2021-2022, projectleiding Maastricht Universitair Medisch Centrum. 

5.3.4 CO-FLOW 

In deze studie worden alle COVID-19-patiënten die een ziekenhuis in de regio Rotterdam-Rijnmond 
verlaten, twee jaar lang intensief gevolgd. Streven is om 300 tot 500 patiënten te betrekken. 
Inmiddels doen al meer dan 200 patiënten mee, zowel patiënten die naar een revalidatiecentrum of 
verpleeghuis gaan als de mensen die naar huis gaan. Voor dit onderzoek werken de afdelingen 
Revalidatiegeneeskunde, Longziekten en IC van het Erasmus MC nauw samen met Rijndam 
Revalidatie, zorginstellingen Laurens en Aafje, en de ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Het 
onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het COVID-19 Programma Zorg en Preventie van ZonMw en 
een startfinanciering van Erasmus MC, Rijndam Revalidatie, en Laurens. 

5.3.5 Primary care research on outcomes of COVID-19 (PRO-COVID-19) 

Sinds de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan; deze 
vinden vrijwel uitsluitend plaats in de tweedelijnszorginstellingen. In Nederland nemen de meeste 
patiënten echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Een goed georganiseerde 
eerstelijnszorg, waaronder gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de 
spoedeisende hulp optimaliseren, de druk op de ziekenhuiscapaciteit verminderen en voldoende 
follow-up bieden voor COVID-19-patiënten. De acute beoordeling van COVID-19-patiënten in de 
huisartspraktijk is een uitdaging. Verder is de langetermijn-impact van COVID-19-patiënten, zowel 
somatisch als psychologisch, binnen de eerstelijnszorg, onbekend. 
 
Dit onderzoek wil de effecten bestuderen van twee onderzoeksvragen, gerelateerd aan het bezoek 
van van COVID-19 verdachte patiënten aan de huisarts / Huisartsen Coronapost: 1) Welke klinische 
klachten en symptomen uit de medische geschiedenis, het lichamelijk onderzoek en de diagnostische 
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tests voorspellen COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames binnen 2 weken? En 2) Wat zijn de 
langetermijngevolgen van ernstigere COVID-19-infecties (gecompliceerde luchtweginfecties) van 
patiënten die de huisartspraktijk hebben bezocht? 
 
Hiervoor zullen klinische gegevens van ongeveer 8000 volwassen van COVID-19 verdachte patiënten 
in Brabant en Limburg worden geanalyseerd door deze te vergelijken met data van de ziekenhuizen, 
mogelijke voorspellers voor ziekenhuisopnames, opnames op de Intensive Care en mortaliteit. De 
resultaten kunnen huisartsen ondersteunen in de beoordeling en besluitvorming van COVID-19-
patiënten op het risico van ziekenhuisopname. Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden zullen naar schatting 274 patiënten in de regio Utrecht met een vermoeden van 
COVID-19 én met een gecompliceerde luchtweginfectie een jaar worden gevolgd. Er zal worden 
bepaald of ze daadwerkelijk COVID-19 hebben gehad en er wordt gekeken naar terugkerende 
luchtwegklachten en restklachten, dagelijkse bezigheden en kwaliteit van leven. Projectleiding 
Universiteit Maastricht, looptijd 2020-2022. 

5.3.6 Erasmus MC volgt patiënten gedurende langere tijd 

https://www.c-support.nu/longcovid-onderzoek/ . 
C-support is in februari 2022 samen met Erasmus MC een meerjarig onderzoek gestart waaraan de 
ruim 10.000 mensen die bij C-support zijn aangemeld met Long COVID kunnen deelnemen. Zij vullen 
jaarlijks ene uitgebreide vragenlijst in naar hun klachten, functioneren, en ontvangen zorg. 

5.3.7 RIVM Long COVID onderzoek 

In dit onderzoek vergelijken onderzoekers van het RIVM mensen die positief testten op het 
coronavirus met mensen die negatief testten, of niet getest zijn. Het onderzoek volgt deelnemers 
een jaar waarin ze vijf keer een vragenlijst invullen over hun gezondheid, of en wanneer ze 
gevaccineerd zijn, en gebruik van zorg en medicijnen. Hiermee wordt onderzocht hoe vaak en welke 
klachten voorkomen na een positieve coronatest. Ook wordt onderzocht of voorspeld kan worden 
welke mensen langdurig klachten houden, en welke niet. https://longcovid.rivm.nl/welcome  

5.4 Chronisch ZorgNet 

Chronisch ZorgNet is een landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die 
gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel 
vaatlijden, long- en hartaandoeningen op een kleine 3500 locaties in Nederland. Voor dit netwerk is 
inmiddels ook aandacht voor Long COVID. Binnen Chronisch ZorgNet zijn ‘coronatherapeuten’ 
opgeleid die deze patiënten kunnen behandelen. Deze therapeuten hebben allemaal een uitgebreide 
basisscholing longaandoeningen gedaan, en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van 
revalidatie na corona. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en 
ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt. Zie: 
https://www.chronischzorgnet.nl/nl/aandoeningen/corona/revalidatie-na-corona  

5.5 Corona-vrij en fitter; initiatief van CWZ 

https://www.coronavrij-en-fitter.nl  
Coronavrij en Fitter wordt gedragen door therapeuten, met ervaring in het behandelen Long COVID 
patiënten én kennis van een adequaat functionerend & disfunctionerend autonome zenuwstelsel. 
Het aangeboden programma is ontwikkeld door een team bestaande uit een ergotherapeut en 
fysiotherapeut met achtergrondkennis en ervaring met deze problematiek. Dit is opgestart door 
Wytze van Walsum, een ergotherpeut die gevestigd is in Thermion. Hij heeft in samenspraak met 
sportarts Irene Hendriks van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en revalidatiearts Tiane 
Tilanus van Klimmendaal een programma opgezet. Het lijkt op het paramedische 
herstelzorgprogramma echter willen zij preventief al mensen na 1-2 maand(en) doorverwijzen naar 
dit programma.   

https://www.c-support.nu/longcovid-onderzoek/
https://longcovid.rivm.nl/welcome
https://www.chronischzorgnet.nl/nl/aandoeningen/corona/revalidatie-na-corona
https://www.coronavrij-en-fitter.nl/


28 
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5.6 Stroomschema Long COVID: de juiste zorg op de juiste plek.  

  

  

  



30 
 

 

  

  

  

Gebruikte afkortingen:   

- HA (Huisarts),   

- MMW (medisch Maatschappelijk Werk)   

- AOT (ademhaling- en ontspanningstherapie, bijvoorbeeld: Methode van Dixhoorn).  

-  

5.7 Voorwoord met totstandkoming van dit document  

Met dit document hebben bovenstaande auteurs  gepoogd een dynamisch document te maken. Het 
is een handreiking voor eenieder die er behoefte aan heeft de juiste zorg op de juiste plaats te 
vinden voor de patiënten met langdurige klachten na een corona infectie. Het heeft echter niet de 
status van een richtlijn, maar is het resultaat van meerdere zorgverleners die de behoefte voelden 
om de kennis en kunde met  korte lijnen met elkaar te willen delen in de post-COVID-zorg.  

Persisterende klachten post - COVID 

Overweeg verwijzing naar post - COVID - Longarts 

COVID - Longarts: beoordelen problematiek (4DKL) en uitsluiten restschade 

Pulmonale of  
cardiale restschade. 

Follow - up bij  
Longarts of  
Cardioloog. 

Geen pulmonale / cardiale restschade 

Mono - problematiek,  
conditioneel/dyspnoe 

ste lijns  1 
fysiotherapie of  

sportarts 

Mono - problematiek  

niet - conditioneel: moeheid,  
concentratie, energie,  

energieverdeling, angst, depressie 

Verwijs naar medisch psycholoog,  
ergotherapeut of burn - out coach.  

Overweeg AOT, 

MMW, psychiatrie 

Multidisciplinaire  

problematiek 

2 delijns revalidatie via  
COVID - Longarts of  

revalidatie - arts.  

Bij uitblijven herstel na  
2 e lijns revalidatie /  

medische  
specialistische  

revalidatie overweeg  
3 de lijns revalidatie 
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5.8 Achtergrond  

Sinds de wereldwijde uitbraak van het corona virus ( SARS-COV-2) is er al veel onderzoek gedaan 
naar de gevolgen en de oorzaak van de ziekte COVID-19. Belangrijkste klachten tijdens de acute fase 
van de ziekte zijn hoesten, dyspneu, koorts, verlies van reuk en smaak en hoofdpijn. Het herstel van 
de ziekte laat een verschillend beeld zien. De ene patiënt knapt erg snel weer op, echter een ander 
houdt langdurige klachten. Stukje bij beetje wordt er meer bekend over de langetermijngevolgen van 
COVID19. Bij gebrek aan een goede Nederlandse term worden langdurig aanhoudende (> 3 
maanden) klachten ‘Long COVID’ genoemd. De omvang van deze patiëntengroep is nog onduidelijk. 
Nederlands onderzoek van het Radboudumc laat zien in cohort van 124 COVID-19-patiënten 
(gemiddeld 59 jaar; 60% vrouw) hoe men er na 3 maanden aan toe is (Clin Infect Dis. 2020). Van de 
124 patiënten waren er 97 wegens COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen geweest; 27 waren door 
de huisarts naar het ziekenhuis doorgestuurd omdat hun klachten > 6 weken aanhielden. Hierin vindt 
men  dat circa 2/3 van deze patiënten slecht scoorden op moeheid, functionele beperkingen en 
kwaliteit van leven; ook had ongeveer een derde van de patiënten nog cognitieve problemen. Bij de 
meeste patiënten waren deze klachten niet te verklaren uit bloedwaarden, radiologie of andere 
tests.  
Het fenomeen lijkt zeker niet alleen voor te komen bij ouderen of mensen die een ziekenhuisopname 
nodig hadden.  

De meest voorkomende klachten die nu bekend zijn, zijn: ernstige vermoeidheid, dyspneu, 
pijnklachten op de borst, hartkloppingen, aanhoudende hoofdpijn en concentratie problemen 
gehoord. De herstel fase gaat vervolgens gepaard met ups-and-downs, waarin de klachten 
verbeteren en vervolgens weer kunnen terugkeren.  

Het ministerie van VWS erkent het probleem van langdurige klachten na COVID -19 en heeft de 
stichting C-support laten op richten.  
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5.9 Onderzoek via het corona longplein   

(1864 respondenten)  

  

Respondenten  

De deelnemers aan de peiling zijn relatief jong: de helft van 

hen is tussen de 31 en 50 jaar. 85% van de respondenten geeft 

aan voor de corona-infectie een goede gezondheid te hebben 

gehad, 6 op de 10 was voor de infectie niet onder behandeling 

van een huisarts of medisch specialist.  

Dagelijkse taken  

65% van de respondenten geeft aan matige tot ernstige 

problemen te hebben met dagelijkse activiteiten, zoals 

huishoudelijke taken.  

Arbeidssituatie  

24% van de ondervraagden geeft aan dat er door COVID 

infectie niets veranderd is aan hun arbeidssituatie, wat 

betekent dat dit bij 76% wel het geval is.   

 

Erkenning  

45% van de respondenten voelt zich niet gehoord en erkend 

wat betreft zijn ziekte. Waarbij 3 op de 10 respondenten 

aangeeft geen nazorg te hebben gehad, terwijl dat naar eigen 

zeggen wel nodig is.  

Beweging  

84% zegt op dit moment minder te bewegen dan voor de infectie.   

Mentale gesteldheid  

65% van de respondenten zegt een beetje tot extreem angstig of somber te zijn. Meer dan de helft 

(53%) geeft aan eenzaamheid te ervaren.  

  

  

In het Noorden van Nederland bleek er behoefte te zijn om de post COVID zorg voor de “Long 

COVID” patiënten te stroomlijnen. Zodat elke zorgverlener, in de preventieve zorg, care en cure op 

de hoogte is van de mogelijkheden voor deze patiënten groep.   

    

 

5.10 Consult post-COVID-longarts  

- Bij vastlopen in de eerste lijn   
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- Anamnese: o Hoe is de COVID infectie verlopen? o Zijn de klachten sindsdien aanwezig of later 

begonnen? o Zit er een stijgende lijn in, loopt men vast of nemen de klachten toe?  

o Dyspneu klachten, met anamnestisch vragen naar respiratoire, cardiale en MDL 

problematiek. Speciale aandacht voor ontwikkeling bronchiale reactiviteit en hoest 

klachten.   

o Voorgeschiedenis met relevante medische informatie, medicatiegebruik, intoxicaties 

en eerdere pulmonale problematiek/klachten. o Klachten op mentaal gebied 

(somberheid, concentratie problemen, geheugen).  

Voorgeschiedenis met psychiatrische en/of psychologische problematiek o Arbeid 

gerelateerd (ziektewet, gedeeltelijk werken, re-integratie, hoe is het contact met de 

werkgever)  

o Sociale situatie: Hoe is de thuissituatie (partner, mantelzorger, kinderen) o Vragenlijst 

4DKL ( zie bijlage)  

- Lichamelijk en aanvullend onderzoek:  

o Algemeen lichamelijk onderzoek (saturatie, pols, H/H pathologie, Longgeluiden, 

Gewicht, lengte, BMI. o Lab (oa: leuco diff, bloedbeeld, nierfunctie, vit D, Vit B en TSH) 

o Spirometrie met co-diffusie   

o ECG  

o X-thorax, restafwijkingen of andere pulmonale afwijkingen zichtbaar? Op indicatie 

CTthorax( HR coupes, of juist angio).  

- Beleid:  

o Niet alleen uitsluiten maar ook vooral bevestigen aan patiënten dat klachten kunnen 

voorkomen zonder duidelijk pathologie.  

o Uitleg balans belasting/belastbaarheid o Algemene adviezen:   

 Heb geduld en houd vol, het herstel van COVID kan een lang proces zijn.  

 Blijf gedoseerd bewegen, zo nodig onder begeleiding van een fysiotherapeut, 

sportarts of personal trainer  

 Gun je lichaam tijd om te herstellen, ook met betrekking tot werkhervatting  

 Gezonde voeding   

 Niet roken  

 Gezond gewicht o Bij verdenking op astmatische klachten kan er aanvullend 

een methacholine provocatie test worden gedaan, om astma aan te tonen al 

dan niet uit te sluiten en hier mogelijk een behandeling voor te starten. In 

overleg met de patiënt kan er ook besloten worden om direct met 

inhalatiemedicatie te starten, om te kijken of dit verbetering van de klachten 

van bronchiale hyperreactiviteit geeft.  

Wanneer er met name vermoeidheidsklachten en inspanning gebonden klachten 

spelen, zonder dat er aan een astmatische component gedacht wordt, kan er 

verwezen worden naar een eerstelijns fysiotherapeut. Het liefst een fysiotherapeut 

die ervaring heeft met longziekten en COVID (Chronisch Zorgnet en Netwerk 

Longfysiotherapie Friesland).  https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-

friesland/  

https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
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https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/
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o Zo mogelijk kan hier ook een deel ergotherapie of medisch maatschappelijk werk bij 

te pas komen, waar er wordt geholpen met het verdelen van de energie/activiteiten 

over de dag.  www.ergotherapiefriesland.nl   

o Wanneer er met name ademhalingsproblematiek al dan niet i.c.m. spanning is 

(ademhaling te hoog, hyperventilatie of moeite met diep ademhalen) kan er ook naar 

een longfysiotherapeut verwezen worden die naast ademhalingstechnieken ook kan 

helpen met ontspanningsoefeningen.  

o Bij vastlopen bij een eerstelijnsfysiotherapeut kan er aan post-COVID longrevalidatie 

met een multidisciplinair traject met fysiotherapie in de tweede lijn worden gedacht. 

Hier wordt de patiënt intensief begeleid door personeel met ervaring met 

longpatiënten en COVID-patiënten. Dit wordt met andere post-COVID patiënten 

gedaan en groepsverband. Er is aandacht voor de disbalans tussen belasting en 

belastbaarheid middels ergotherapie. Er worden handvaten gegeven om te leren 

omgaan met de klachten.  

o De revalidatiearts is gespecialiseerd in problemen van het houding- en 

bewegingsapparaat en cognitieve stoornissen. Bij problemen in deze domeinen kan 

de revalidatiearts geconsulteerd worden. De revalidatiearts kan afhankelijk van de 

problematiek consultair betrokken zijn, danwel een multidisciplinair vervolg traject 

opstarten.  

o Het contact met de werkgever en het spreken over een mogelijk re-integratie traject 

behoort niet tot de taken van de longarts. Adviseer contact op te nemen met de 

bedrijfsarts, met het oog op de duur van het herstel van COVID.  

o Overweeg neurologie of de medisch psycholoog bij bewezen cognitieve problemen  

(behandeling encefalitis of contusio-achtige klachten)  

  

    

5.11 Behandelopties en verwijsmogelijkheden  

  

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19   

  

Op basis van een tijdelijke aanspraak kunnen patiënten gebruikmaken van herstelzorg vanuit de 
basisverzekering. Voorwaarden hiervoor zijn een verwijzing van een medisch specialist, huisarts of 
bedrijfsarts.  Paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 7 uur 
diëtetiek, 10 uur ergotherapie en logopedie (zonder maximum) voor een maximale periode van 6 
maanden. De regeling gaat uit van een verwijzing binnen 6 maanden ná de acute ziektefase. De 
eerste behandeling moet bovendien binnen één maand na verwijzing plaatsvinden en duurt 
maximaal een half jaar. Na zes maanden kan op indicatie van een arts, een beroep gedaan worden 
op een tweede behandelperiode van zes maanden.  

  

5.12 Monodisciplinaire verwijsmogelijkheden  

  

http://www.ergotherapiefriesland.nl/
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5.12.1 Indicatie fysio- of oefentherapie  

Er is indicatie voor fysio- of oefentherapie bij één of meerdere van de volgende punten:   

- Vermindering in inspanningscapaciteit, activiteiten en/of bewegend functioneren in de 

thuissituatie;   

- Verminderde spierkracht of -massa, balans of uithoudingsvermogen;   

- Een verlaagde fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit;   

- Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie 

of gewrichtsklachten;   

- Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek;   

- Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks (bewegend) functioneren.  

- Verstoorde  coping  waardoor  onjuiste  verhouding  belasting-

belastbaarheid  tijdens herstelproces  

  

5.12.2 Indicatie manueel therapie  

- Aanhoudende thoracale pijn  

- Thoraxwand klachten  

  

5.12.3 Indicatie ergotherapie   

Er is indicatie voor ergotherapie bij één of meerdere van de volgende punten:   

- Verstoorde coping, waardoor onjuiste verhouding tussen belasting en belastbaarheid bij 

uitvoer van dagelijkse bezigheden (tijdens herstelperiode).    

- Problematiek ten gevolge van langdurige immobilisatie voor de uitvoer van dagelijkse 

activiteiten, zoals ernstige spierzwakte en vermoeidheid, problemen met arm-handfunctie en 

decubitus, oedeem en contracturen;   

- Longproblematiek, zoals snelle saturatiedalingen en benauwdheidsklachten, bij de uitvoer van 

dagelijkse activiteiten.  

- Tevens aanhoudende niet inspanning gerelateerde vermoeidheid.  

- Cognitieve problematiek, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, bij de uitvoer van 

dagelijkse activiteiten;   

- Psychische klachten, slaapproblemen en gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten;   

- Problemen bij werkhervatting waarbij zelfmanagement en het opbouwen van belastbaarheid 

in het werk centraal staat en waar nodig het aanpassen van de omstandigheden in de 

werksituatie;   

- (Over)belasting van de mantelzorger;   

- Advisering bij hulpmiddelen en/of voorzieningen ten behoeve van uitvoer van dagelijkse 

activiteiten en participatie.  
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5.12.4 Indicatie Medische Psychologie  

Medische psychologie kan ingezet worden bij patiënten met aanhoudende neuro-psychiatrishce 
klachten als geheugenverlies, concentratie problemen, angsten, en prikkel verwerking. Hierbij zal de 
aandacht liggen op  

- het omgaan met chronische of ernstige ziekten  

- de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen  

- de werking van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties  

- Cognitieve Gedragstherapie voor vermoeidheid of stress gerelateerde problematiek mogelijk 

in een multidisciplinaire setting.   

  

5.12.5 Indicatie sportarts  

De sportarts houdt zich bezig met de balans belasting-belastbaarheid binnen het bewegen; 

bij sporten maar ook bewegen in het dagelijks leven.    

Het inspanningsonderzoek met ademgasanalyse geeft veel informatie over de huidige 

belastbaarheid ook bij mensen die een ziekte doormaken of hebben doorgemaakt, zoals bij 

een doorgemaakte COVID-infectie.    

Het onderzoek geeft onder andere informatie over de belastbaarheid van hart en longen, 

laat zien waar iemand op dat moment staat qua uithoudingsvermogen en op basis van de 

verkregen gegevens wordt, idealiter met hulp van een fysiotherapeut, een op maat gemaakt 

programma opgezet om deze balans belasting-belastbaarheid weer te herstellen.  

  

5.12.6 Indicatie Logopedie.  

- Het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of 

stemklachten ten gevolge van COVID-19;   

- Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van 

COVID-19. De rol van de logopedist kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met 

betrekking tot de patiënt en diens directe omgeving. Hierbij kan ook gedacht worden aan 

cognitieve problematiek die de communicatie beïnvloedt.  

  

5.13 Multidisciplinaire en Interdisciplinaire behandelmogelijkheden  

5.13.1 Longarts  

- De revalidatie in de tweede lijn bij de longarts is uitstekend geschikt voor de post-COVID-19 
patiënten. De fysiotherapie is gewend om met patiënten met ernstige longziekten te werken. 
Onder deze begeleiding kan een patiënt(e) weer werken aan het vertrouwen in zijn lichaam 
en de draad weer oppakken.  
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5.13.2 Revalidatiearts  

- De revalidatiearts is gespecialiseerd in problemen van het houding- en bewegingsapparaat en 

cognitieve stoornissen. Bij problemen in deze domeinen kan de revalidatiearts geconsulteerd 

worden. De revalidatiearts kan afhankelijk van de problematiek consultair betrokken zijn, 

danwel een multidisciplinair vervolg traject opstarten.  

- Bij aanwijzingen voor cognitieve stoornissen als gevolg van COVID kan diagnostiek plaats 

vinden via de revalidatiearts. Andere opties voor diagnostiek bij deze problematiek zijn 

verwijzing naar de neuroloog of medische psychologie.  

  

5.13.3 Indicatie multidisciplinaire (arbeids-) revalidatie  

Er is indicatie voor multidisciplinaire (arbeids-) revalidatie bij meerdere van de volgende punten:   
  

- Klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en/of vermoeidheid al dan niet 

gecombineerd met psychosociale problematiek  

- Cliënt heeft langer dan zes weken klachten  

- Er is sprake van (gedeeltelijk) of dreigend arbeidsverzuim   

- Ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire revalidatie aanpak  

  

5.13.4 Multidisciplinaire longrevalidatie in de 3e lijn  

- Longrevalidatie in Beatrixoord  

Bij bovenstaande verwijsindicatie is er sprake van patienten met meervoudige complexe 
problematiek, waarbij na  revalidatie in 1e en 2e lijn  behandelbare klachten persisteren  

  

  

  

5.14 Websites  

- https://www.c-support.nu/  

- https://coronaplein.nu/  

- https://herstelnaCOVID.nl/  

- https://chronischzorgnet.nl/nl  

- https://www.ergotherapiefriesland.nl  

- https://fcfysiotherapie.nl/long-fysiotherapie-in-friesland/  

- https://nvab-online.nl/content/herstel-re-integratie-covid19-pasc  
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