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1 Korte beschrijving project  
 

1.1 Doelstelling ACTION onderzoek en leeswijzer voor deze notitie 

Dit onderzoek is opgezet door het UMC Groningen in samenwerking met het Radboudumc, patiënten 
en professionals. Na herstel van de acute symptomen van COVID-19 houdt een substantieel deel van 
de mensen aanhoudende klachten van lichamelijke, psychische en cognitieve aard. Dit wordt 
aangeduid met Long COVID (Long staat dan voor ‘langdurig’) of het post-COVID syndroom. Omdat de 
term Long COVID inmiddels wereldwijd wordt gebruikt, houden wij daar voorlopig ook aan vast. Het 
is onduidelijk wat de oorzaken en gevolgen van deze klachten zijn voor de persoon en de 
maatschappij en hoe de zorg hierop een antwoord kan bieden. Tot op heden is de zorg voor Long 
COVID daardoor onvoldoende gestructureerd en zeer divers. In dit onderzoeksproject hebben we als 
doelstelling het genereren van praktisch toepasbare kennis voor het verbeteren van de zorg voor 
patiënten met Long COVID door het ontwikkelen van een generiek Zorgpad (zie par 1.2 voor een 
definitie). Om dit Zorgpad te ontwikkelen, brengen we in een multidisciplinair onderzoek het 
optreden van Long COVID, karakteristieken en persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van de 
klachten in kaart. De voor u liggende notitie bevat een kort overzicht van het project, de uitkomsten 
van de eerste werkconferentie die is gehouden op 20 januari 2022 en een concept Zorgpad. 
Gedurende het project wordt de informatie verder bijgewerkt en aangevuld en is dus steeds ‘in 
bewerking’. We zien dit als een groeidocument en nodigen lezers uit om aanvullingen en feedback 
door te geven via longcovid@umcg.nl . In een apart document geven we uitkomsten van een eerste 
verkenning van literatuur en praktijk, behorend bij een eerste concept van een generiek Zorgpad en 
beschrijven we andere lopende initiatieven die relevant zijn voor de ontwikkeling van het Zorgpad. 

1.2 Definitie Zorgpad 

Er zijn veel verschillende definities van wat wordt verstaan onder een Zorgpad. In dit project 
beschouwen we een Zorgpad, Zorgketen of Zorgproces als een beschrijving die antwoord geeft op de 
vraag: wie doet wat, wanneer en waarom? Een Zorgpad beschrijft bij elke behandelfase (signaleren, 
diagnose, behandelinterventies, nazorg en terugvalpreventie) de activiteiten voor een specifieke 
patiëntengroep. Het is de verzameling van methoden en hulpmiddelen om de werkwijze binnen een 
multidisciplinair team af te stemmen en taakafspraken te maken. In medische richtlijnen wordt 
vervolgens beschreven welke concrete behandeling bij welke situatie past. Daarin verschilt een 
richtlijn van een Zorgpad. Overigens wordt in richtlijnen vaak ook beschreven hoe het Zorgpad 
verloopt. Een Zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject 
een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Het Zorgpad is niet gericht 
op de individuele patiënt of op een regio, maar helpt bij het maken en organiseren van de 
zorgverlening voor de groep patiënten met Long COVID in heel Nederland 

Er is nog geen gestandaardiseerd integraal toepasbaar en multidisciplinair Zorgpad 
beschikbaar voor Long COVID. Wel zijn er in het land Zorgpaden ontwikkeld die we in dit project als 
uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van een generiek Zorgpad. Daarnaast sluiten we aan bij 
de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Long COVID die medio maart 2022 beschikbaar 
komt. De richtlijnontwikkeling wordt gecoördineerd vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap 
en de Federatie Medisch Specialisten en wordt bekostigd door onder andere ZonMw. Betrokkenen 
bij deze richtlijn maken ook deel uit van het ACTION-netwerk. 

1.3 Het onderzoeksproject bestaat uit vier deelprojecten 

1. Om meer zicht te krijgen op het beloop van de klachten, maken we gebruik van het Lifelines 
cohort. Lifelines is een unieke biobank in Nederland en verzamelt data van deelnemers 
gedurende langere tijd (zie: https://www.lifelines.nl/over-lifelines ). Met extra vragenlijsten en 
metingen tijdens de coronapandemie brengen we bij Lifelines deelnemers met Long COVID 

mailto:longcovid@umcg.nl
https://www.lifelines.nl/over-lifelines
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de klachten op verschillende momenten in kaart en zo kunnen we volgen over de tijd hoe het 
met mensen gaat die wel of geen aanhoudende klachten hebben na COVID-19. 

2. In het tweede deelproject onderzoeken we met data uit Lifelines de biologische 
mechanismen die bijdragen aan het ontwikkelen van langdurige klachten na COVID-19 om 
aangrijpingspunten te vinden voor diagnostiek en behandeling.  

3. In het derde deelproject worden de gevolgen van Long COVID voor kwaliteit van leven en 
zorgkosten, ziekteverzuim en productieverlieskosten in kaart gebracht, eveneens met de 
data van Lifelines. Aanvullend brengen we met een unieke interviewstudie de ervaringen 
met herstel- en nazorg en zelfmanagement in kaart, hetgeen bijdraagt aan het Zorgpad en 
tevens zal leiden tot een online module met patiëntervaringen op de website 
www.pratenovergezondheid.nl . 

4. In het vierde deelproject is het doel om het Zorgpad voor Long COVID te ontwikkelen. Het 
betreft een actieonderzoek, waarin we voortbouwen op de resultaten van de drie 
deelonderzoeken en waarbij we nauw samenwerken met andere initiatieven in Nederland en 
met professionals en patiënten. Actieonderzoek is een cyclisch en iteratief proces van 
implementeren, evalueren en verder door-ontwikkelen. Hiervoor worden onder andere drie 
online werkconferenties georganiseerd en vragenlijsten ingevuld door professionals.  

1.4 Tijdpad 

Het onderzoek duurt 15 maanden en is gestart op 1 september 2021. In die periode organiseren we 
drie online werkconferenties van elk 2,5 uur: de eerste op 20 januari 2022, de tweede op 2 juni 2022 
en de laatste in november 2022. In de startconferentie ontwikkelen de projectgroep, de 
eerstelijnszorg, de bedrijfsgeneeskundige zorg, de ziekenhuiszorg, lokale en nationale stakeholders, 
en patiënten (zie bijlage 1 voor deelnemers consortium) een ontwerp op basis van de beschikbare 
richtlijnen en leidraden. Daarna gaan betrokkenen dit ontwerp implementeren, evalueren en door-
ontwikkelen. In een tweede conferentie worden de ervaringen met het ontwerp geëvalueerd aan de 
hand van een selectie van casussen uit beide regio’s en de eerste resultaten van de andere 
onderdelen van het voorgestelde onderzoek gepresenteerd, waarmee het ontwerp van het Zorgpad 
wordt doorontwikkeld. Tijdens een derde conferentie worden de verdere ervaringen met het 
doorontwikkelde ontwerp en de resultaten rondom mechanismen en patiënt ervaringen met zorg 
geïntegreerd, om het Zorgpad verder te optimaliseren. 

1.5 Parallel aan ACTION: ontwikkeling Zorgpad vanuit Radboudumc 

Vanuit IQHealthcare van het Radboudumc (Health Innovation Lab) loopt parallel een project dat zich 
primair richt op de ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinair Zorgpad in de 
eerstelijnszorg in de regio Nijmegen. Twee projecten dus met hetzelfde doel met een ander traject, 
een andere invulling, een andere planning en deels met dezelfde betrokkenen. We hebben met 
elkaar afgesproken dat we samenwerken waar het kan en tegelijk ook duidelijk maken dat het twee 

projecten betreft. In Nijmegen wordt het Zorgpad specifiek ingericht rondom 
aangewezen professionals. In ACTION ontwikkelen we een generiek Zorgpad 
dat landelijk te gebruiken is. Van beide trajecten kunnen we allemaal leren. 
Aanleiding voor het project in Nijmegen was enerzijds de toenemende stroom 
patiënten die doorverwezen werden vanuit de eerste lijn naar de Nazorgpoli 
van het Radboudumc, welke in mei 2020 werd opgericht, en anderzijds de 
opgedane kennis en ervaring van systematische consultatie van patiënten 

verwezen vanuit de eerstelijn na thuis doorgemaakte Covid-19. Door vernieuwde inzichten die zijn 
opgedaan na interviews met patiënten en zorgprofessionals in ziekenhuizen en de eerste lijn, en in 
afstemming met alle betrokken partijen, is de visie ontstaan dat deze zorg thuishoort in de 1ste lijn. 
Medio 2022 starten zij met de implementatie van het Zorgpad op kleine schaal in de regio Nijmegen. 
Het vormgeven hiervan wordt gedaan met huisartsen (NEO Huisartsenzorg), CWZ, paramedici 
(aangesloten bij traject IQHealthcare Radboudumc), longartsen en andere vertegenwoordigers van 
de nazorgpoli Radboudumc.  

http://www.pratenovergezondheid.nl/


 5 

2 Uitkomsten werkconferentie ACTION 20 januari 2022 
 

2.1 Doel van de werkconferentie 

Vast stellen van een concept multidisciplinair Zorgpad voor patiënten met aanhoudende klachten na 
een COVID-19 infectie. Dit generieke Zorgpad moet voldoende concreet en uitvoerbaar zijn om er, na 
verwerken van de uitkomsten van de werkconferentie, in de praktijk mee aan de slag te gaan in een 
paar proeftuinen en daar al doende verder te ontwikkelen. NB: de basis is generiek, de uitwerking zal 
per proeftuin specifiek moeten worden ingericht. Voor Nijmegen gebeurt dat in een laatste 
bijeenkomst op 25 januari. Voor het Noorden gaan we samen kijken hoe we dat gaan aanpakken en 
ook volgen. 
 
Dat doen we door: 

1. kennis en ervaring vanuit het perspectief van professionals te inventariseren (eerste 
resultaten voormeting); 

2. het te hebben over wat is eigenlijk Long COVID, zorggebruik en gevolgen voor werk te 
analyseren (data Lifelines); 

3. de verzamelde input voor een basis zorgpad te delen inclusief mogelijkheden om patiënt 
informatie (website) te integreren in het zorgpad (vanuit bestaande zorgpaden en de 
activiteiten zoals georganiseerd door Health Innovation Labs Radboudumc) en door 

4. te reflecteren met vertegenwoordigers van relevante stakeholders op 1, 2 en 3 in een online 
interactieve werkconferentie. 

 

2.2 Presentatie definitie Long COVID 

Resultaten vanuit data Lifelines werden onder embargo door Judith Rosmalen gedeeld want nog niet 
gepubliceerd. 

2.3 Presentatie nulmeting  

Er is een digitale vragenlijst uitgezet onder de betrokken professionals in het ACTION consortium met 
op hoofdlijnen de volgende onderwerpen: Zorg organisatie, signalering, behandeling, tevredenheid, 
adviezen. Andrea Fokkens presenteerde de eerste resultaten van 23 respondenten: 19 van hen 
behandelen zelf patiënten met Long COVID, één persoon maakt gebruik van een Zorgpad en twee 
doen dat nog niet, maar werken mee aan de ontwikkeling rondom Nijmegen. 
 
In de figuren hieronder is een samenvatting te zien van wat men vindt dat er goed gaat in de zorg 
voor deze patiënten (open vraag gethematiseerd). En tevens van wat er beter zou kunnen. In de 
tabel is weergegeven wat er goed gaat en wat beter kan rondom een aantal overkoepelende 
thema’s. 
 
Belangrijke uitkomst is dat er nogal wat voorwaarden worden genoemd om multidisciplinaire 
samenwerking van de grond te krijgen: netwerkafspraken, regionale netwerken, duidelijkheid en 
helderheid, gezamenlijke ontwikkelingen, weten waar (geschoolde) expertise zit, korte lijnen, een 
richtlijn, afstemming en goede communicatie en vertrouwen. Een aantal adviezen die genoemd 
worden bij het opstellen van een Zorgpad, zijn: kijk naar de behoefte van de patiënt (dus maak het 
individueel aanpasbaar), verwerk wetenschappelijk bewezen effectieve behandelingen, houdt het 
simpel, praktisch en overzichtelijk (less is more), neem het Zorgpad voor aanhoudende lichamelijke 
klachten als voorbeeld en zorg voor een duidelijk stappenplan rondom werkbehoud. 
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2.4 Presentatie onderzoek zorggebruik  

Medische kosten rondom zorggebruik zijn uit te splitsen in zorggebruik en medicijngebruik. Thea van 
Asselt en Tanja Fens presenteerden hoe ze die analyse voor zich zien. Hieronder in figuren 
weergegeven. 

 

 
 
Ze onderscheiden in hun analyses drie groepen: mensen die geen COVID-19 infectie hebben 
doorgemaakt, zij die dat wel hebben en geen klachten overhouden en mensen die Long COVID 
ontwikkelen. De kennis die dit oplevert, helpt voor het verder ontwikkelen van het Zorgpad. En het 
levert een schatting van ‘burden of disease’ - welk beslag legt Long COVID op de zorg en het 
zorgbudget? Daarnaast geeft het input voor onderzoek naar kosten-effectiviteit van interventies in 
Long COVID. 
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2.5 Presentatie gevolgen voor werk 

Sander van Zon en Sandra Brouwer presenteerden onder embargo de eerste resultaten over de 
gevolgen voor functioneren in werk. Hierbij is gekeken naar een aantal uitkomsten gerelateerd aan 
werk, zie figuur.  

 
 
Uit voorlopige resultaten blijkt dat relatief weinig mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt, de 
bedrijfsarts hebben bezocht. In vervolg analysen zal worden onderzocht in welk opzicht omgevings- 
en persoonsgebonden factoren verschillen tussen degenen die de bedrijfsarts wel en niet bezoeken. 
Ook zal worden onderzocht wat de invloed van (Long) COVID is op verzuim. Daarbij zal een 
uitsplitsing worden gemaakt naar kort verzuim en lang verzuim. Vervolgens zal worden onderzocht 
wat de invloed van (Long) COVID is op productiviteit tijdens het werken wanneer werknemers niet 
verzuimen. Gezondheidsklachten kunnen namelijk een lagere productiviteit veroorzaken tijdens het 
werken, terwijl ze niet leiden tot verzuim. Hetzelfde zal worden onderzocht voor productiviteit 
verlies van onbetaald werk. Vervolgens zal net als voor het bedrijfsarts bezoek worden onderzocht 
wat omgevings- en persoonsgebonden risicofactoren zijn voor verzuim en productiviteit verlies 
tijdens het werken. In de diepte-interviews zullen we vooral aandacht besteden aan ervaringen 
omtrent werk en ontvangen arbozorg. 

2.6 Presentatie concept Zorgpad en herstelnacovid.nl  

Jeanet Landsman liet zien hoe we voorstellen dat het concept Zorgpad dat is ontwikkeld voor de 
regio Nijmegen en het Zorgpad zoals dat nu wordt toegepast vanuit het MCL in elkaar geschoven 
zouden kunnen worden. Waarbij we uit zouden kunnen gaan van verschillende patiëntprofielen, 
namelijk: 

 Post Intensive Care Syndroom (PICS) of 

 Restschade (longen, hart)  
Geen PICS en geen restschade en: 

 Milde klachten (één of enkele klachten, lichte functionele beperkingen); 
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 Matige klachten (meerdere klachten, matige functionele beperkingen) 

 Ernstige klachten (ernstige klachten, ernstige functionele beperkingen) 
 
NB: na de conferentie is er een 2e concept ontwikkeld, voorgelegd aan de deelnemers van de 
deelsessies en op basis daarvan weer aangepast en te vinden in het volgende hoofdstuk. 
 
Juval Benjamins presenteerde de website herstelnacovid.nl als mogelijkheid om mee te laten lopen 
als rode draad.  
 

 
 
Op deze website is de content beschikbaar van de app FysioZelfcheck. Deze en het WHO-protocol 
waren de basis om de website in 2020 te ontwikkelen tijdens en vlak na de eerste golf. Er staat 
algemene informatie op voor zelfzorg en oefeningen aan de hand van het protocol. Er is een pagina 
toegevoegd met het oog op arbeid en financiën (na de tweede golf), in samenwerking Longfonds en 
vele professionals uit de regio. Er staan filmpjes op van onder andere een longarts, sportarts en 
ergotherapeut. De site heeft meer dan 10.000 unieke bezoekers overall en meer dan 300 unieke 
bezoekers wekelijks. De vlogs en de oefeningen worden het meest bekeken. 

2.7 Deelsessie generiek Zorgpad; kort verslag 

Verslag en facilitator: Jeanet Landsman 
Aanwezigen: patiënt met Long COVID, iemand van ZonMw), huisarts, iemand van het Longfonds en 
een internist.  
 
Het voorstel voor een basis generiek Zorgpad waarbij wordt gekeken vanuit vijf profielen naar de 
zorg in 0-de, 1e, 2e- en 3e-lijnszorg werd positief ontvangen door de aanwezigen. Hieronder 
puntsgewijs wat er verder werd besproken. 
 

 Heel belangrijk: dat we zoveel mogelijk kennis delen, samenbrengen en integreren. 

 Mensen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, hebben vaak weinig aantoonbare restschade 
en daar zou dus een verwijzing naar de 2e lijn voor aanvullend onderzoek wellicht niet nodig zijn. 
Maar soms kan het nodig zijn ter geruststelling, bovendien wordt er toch soms wel restschade 
gezien en daar hoort een andere aanpak bij in de behandeling. De huisarts wil weten: wanneer 
moet ik iemand gaan verwijzen? We moeten nu data verzamelen om criteria te formuleren, dat 
doen we in dit onderzoek.  
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 De triagetool moet dus ontwikkeld worden op basis van data en ervaring. Huisartsen werken 
voorlopig vooral met een ‘pluis-niet-pluis gevoel’. Geleidelijk aan door ervaring en meer kennis 
zal dat wel verbeteren. Maar we weten pas echt wat wel en niet nodig is als er meer kennis is. 
Dan wordt het een meer objectieve triagetool. 

 Zolang we echter nog geen oorzakelijke behandelingen hebben, is het toch een op basis van 
ervaringen al dan niet verwijzen voor verder onderzoek. Maar niet iedereen met bijvoorbeeld 
benauwdheidsklachten kan worden verwezen naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek 
want dat kan de zorg helemaal niet aan. Daarom een pleidooi (ook) voor zelfhulp en 
ondersteuning daarbij. Want ook als we wel wat vinden, is er vaak geen passende behandeling 
mogelijk. 

 De ernst van de klachten en het aantal symptomen gaat dan bepalen welke ondersteuning nodig 
is en eventueel welk aanvullend onderzoek en welke professionals daarbij betrokken moeten 
zijn. Mensen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen met ernstige klachten en veel klachten, 
daar is veel chaos en weinig goede behandeling. Overigens kan het soms ook heel anders 
beginnen dan het eindigt (klachten kunnen later ontstaan - al dan niet door te snel teveel 
belasten). En: de indeling licht-matig-ernstig is ook afhankelijk van de persoon. Een topsporter 
die zijn niveau niet meer haalt, vindt dat zelf (terecht) ernstig. Terwijl iemand anders met net 
zoveel klachten die op zich nog wel wat kan werken ondanks de klachten, dit als minder ernstig 
kan ervaren. Daar hangt het dus ook van af welke hulp nodig is. Er moet dus bij de indeling naar 
ernst gekeken worden naar hoe de patiënt dit ervaart. 

 Bij longschade hoort longrevalidatie, bij hartschade hartrevalidatie en de rest is afhankelijk van 
de ernst van de klacht (zolang we geen oorzakelijke behandeling hebben). Je kunt mensen een 
gevoel van erkenning bieden en dat je ze helpt, in eerste instantie met zelfhulp en afhankelijk 
van de ernst kun je meer bieden. 

 Uit de praktijk blijkt dat er ook veel mensen zijn die helemaal niet zoveel behoefte hebben aan 
allerlei ‘toeters en bellen’, ook bij ernstige klachten. Veel mensen komen naar de huisarts voor 
uitleg, begrip en prognose. Ze verwachten vaak helemaal niet dat de huisarts ze beter kan maken 
en leven gezond qua eten, bewegen, slapen etcetera. En wat erg helpt is als er een gevoel 
overheerst van ‘het wordt langzaam beter’, dus als er een positief perspectief is. Dat iemand 
weet dat het een virus is wat van alles teweeg brengt en dat het tijd nodig heeft om daarvan te 
herstellen, anders dan bij het griepvirus. Alleen al regelmatig telefonisch contact met de huisarts 
kan daarbij goed helpen en handvatten bieden om om te gaan met bepaalde klachten. Daarbij is 
het belangrijk om de vooruitgang te beschouwen over langere tijd. Elke week een klein beetje 
vooruitgang en over een maand gezien iets meer vooruitgang. En: uitkijken voor terugval door 
teveel te intensief sporten.  

 Begeleiding die helpt is te zeggen: dit hoort erbij, even een tandje lager, het komt goed. We 
moeten uitkijken voor dat we een zorgvraag creëren die niet nodig is. Veel patiënten die klachten 
houden zijn logischerwijs onzeker over wat dit voor hen gaat betekenen voor de toekomst. 
Onzeker over het eigen lichaam, angst van ‘komt het ooit wel weer goed’. 

 Kortom: option-talk toevoegen aan het Zorgpad. Voorlichting en de patiënt mee laten beslissen 
wat hij/zij nodig heeft kan veel prominenter in het Zorgpad. In onzekerheid bij de patiënt zit ook 
het sturende principe van wat je inzet of niet inzet. Waar heeft iemand behoefte aan, dat is de 
kernvraag. Opties: 1) uitgebreid verder onderzoek, 2) een intensief revalidatietraject, 3) naar de 
fysiotherapeut of andere 1e lijnszorg afhankelijk van problematiek en behoefte, of 4) ‘hier zijn 
wat tips en laten we contact houden’. Ervaring leert dat bepaalde type patiënten kiest voor 
specifieke opties. Als je bijvoorbeeld de zekerheid nodig hebt voor uitgebreide diagnostiek, dan 
vooral doen! Dat is een generieke ervaring in de zorg ook op andere terreinen. 

 Je zou naar een soort van mix moeten komen gaandeweg als we meer kennis en ervaring hebben 
verfijnen van de triage: tussen bovenstaande opties voorleggen en samen beslissen en het 
besluit van de huisarts om bepaalde opties aan te bevelen op basis van ‘harde’ kennis. Je leert als 
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huisarts redelijk betrouwbaar voorspellen zonder invasieve diagnostiek wie je welke optie aan 
beveelt en wilt daar zoveel mogelijk handvatten voor, anders dan je ‘onderbuikgevoel’. 

 Kanttekening: dit moet wel heel zorgvuldig gecheckt bij de patiënt. Want patiënten die 
aankloppen bij C-support of coronaplein zijn vaak mensen die in verwarring achterblijven en dan 
zelf de meest vreemde dingen gaan bedenken, soms zelfs gevaarlijke dingen, om maar beter te 
worden. Dus als je het goed doet, kan dit, maar dus wel met deze kanttekening. Een goede 
verwijzing naar een (para-)medicus en goede voorlichting over prognose is heel belangrijk. Je wilt 
als patiënt zoveel mogelijk en zo snel mogelijk je normale leven weer gaan leiden en daar wil je 
niet op wachten. 

 Ander idee is om groepsvoorlichting te organiseren en lotgenotencontact. Organiseren met 
verschillende zorgdisciplines erbij. De verwachting is dat veel mensen hier enorm mee geholpen 
kunnen zijn. Dat is ook de ervaring van het Longfonds: de webinars op coronaplein worden soms 
30.000 keer bezocht. Mensen hebben behoefte aan praktische informatie. 

 De patiënten reis die C-support1 in kaart heeft gebracht levert ook veel input die aansluit bij deze 
inzichten. 

 NB: mensen komen ook rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht en dan wordt er ook goed 
doorverwezen als nodig. Voor de paramedische herstelzorg (en declaratie daarvan) is een 
verwijzing van de huisarts nodig. Dus die is meestal (ook) in beeld. Als je een Zorgpad inricht voor 
Long COVID en je wilt dat goed evalueren, is het wijs om de huisarts wel als spil te zien in het 
geheel. Als een patiënt bijvoorbeeld in tweede instantie bij de huisarts terug komt omdat de 
fysiotherapeut constateert dat er aanvullend onderzoek nodig is van een cardioloog, is dat niet 
handig voor de controleerbaarheid van het hele traject. 

2.8 Deelsessie proces en financiering; kort verslag 

Verslag en facilitator: Thea van Asselt en Tanja Fens. 
Aanwezigen: twee longartsen, student, iemand van ZonMw.   
 
Naar Zorgpad Nijmegen wordt met belangstelling gekeken, rode draad is daar de 1e lijn. In Friesland 
(Noordelijk initiatief) anders ingestoken, 2e lijn een grotere rol, ook als casemanager. Financiering 
van inter- en multidisciplinaire samenwerking in 1e lijn is niet geregeld terwijl dat wel nodig is.  
 
Waarom patiënten in 2e lijn belanden is omdat patiënt momenteel de regie kwijtraakt, ook omdat 
cognitie/organiserend vermogen mogelijk wat aangedaan is. Nu wordt dan in 2e lijn dit opgepakt, 
maar na terugverwijzen naar 1e lijn raken patiënten daar weer uit beeld. Huisarts niet toegerust op 
de casemanager-rol. Oplossing zou mogelijk liggen in goed gefinancierde anderhalvtelijns 
MDO/regie.  In Heerenveen is al bestaande logistiek en organisatie voor frequent MDO overleg van 
Long COVID (elke 2-3 weken), waar alle behandelaren vertegenwoordigd zijn. Ook in MCL. In 1e lijn 
ontbreekt een dergelijke structuur. Uiteraard hoeft niet iedereen in 2e lijn gezien te worden maar 
soms komen patiënten alleen voor de loket-functie omdat die elders ontbreekt. (bijv. 9 van de 10 
patiënten worden vanuit de 2e lijn vrij snel weer terugverwezen naar de 1e lijn)  
In MCL is verpleegkundig consulent de case-manager. Zit in DOT longrevalidatie (oorspronkelijk voor 
COPD/astma), daar is nu meer van ingekocht bij de zorgverzekeraar, en pakket iets uitgebreid met 
psycholoog, ergotherapeut e.d. 
 
Qua vijf categorieën patiënten zien de longartsen de post IC groep zelden want die zijn vaak bij de 
revalidatiearts onder behandeling, de overige categorieën wel. Uit informeel overleg met 2 
huisartsen kwam dat die het niet als logisch zien om huisartsen de rol van casemanager op zich te 
laten nemen, vanwege gebrek aan ervaring met casemanagement per se, en zeker in deze groep (per 
huisarts 1 a 2 long covid gevallen in de praktijk).  
 

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

https://www.c-support.nu/wp-content/uploads/2021/04/Dossier-C-support.pdf
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Patiënten lopen met hun ziel onder de arm en weten niet waar ze terecht moeten. De long covid 
poli’s in Friesland hebben het daardoor heel druk, omdat zij vroeg zijn begonnen en de zaken 
inmiddels goed geregeld hebben, veel naamsbekendheid en media-aandacht. Ook bij ZonMw komen 
berichten van patiënten met een zorgvraag – zij proberen die dan aan C-support door te sturen. Niet 
geheel duidelijk is wat C-support er dan mee doet. Bij de longartsen wordt niet verwezen door C-
support, zij krijgen alleen verwijzingen door huisarts en bedrijfsarts.   
Ideaal zou zijn een EPD (achtig systeem) waar info tussen 1e en 2e lijn gedeeld kan worden, dat is 
ingewikkeld om te realiseren maar een optie zou zijn via de ketenzorgsystemen.  
 
Bewustzijn bij patiënt is ook een issue – meldt een patiënt zichzelf met vage klachten bij de huisarts? 
Ze weten niet altijd dat dit Long COVID kan zijn. Daarom ook nog veel aandacht nodig voor het type 
klachten. 
Het zorgpad moet niet alleen bij de zorgprofessionals bekendheid hebben maar ook bij de patiënt. 
Bijvoorbeeld via een brochure bij de huisarts.  
ZonMw kijkt met de verschillende andere COVID-19 projecten en zorgverzekeraars (CZ in de lead) 
hoe het zorgpad te stroomlijnen. Overleg vanuit ziekenhuis met zorgverzekeraar om meer 
longrevalidatieplekken in te mogen kopen voor 2022 was heel moeizaam. Dus overleg op hoger 
niveau hierover zou nuttig zijn.  
Op Jamboard nog de volgende opmerkingen:  
- Belangrijk om na te denken voor financiering in 1e lijns zorg met een casemanager. Wie 

houdt de regie, wie doet het MDO en hoe wordt dit betaald. Voor nu is er geen financiering 
voor MDO in 1e lijn. 

- Bij herhaling wordt alleen de financiering via de Zorgverzekeringswet genoemd. Maar er zijn 
meerdere bronnen: zoals de AOV van ondernemers (privaat), de WIA (publiek), 
Participatiewet (publiek), loonschadeverzekeraars, of rechtstreeks door werkgevers of 
gemeenten (nav hiervan wisten we in de sessie niet goed in hoeverre deze fondsen ingezet 
kunnen worden voor financiering van zorg/revalidatie, of dat het met name om 
looncompensatie gaat). 

- (gesprek Fysio Ommelanden-Jeanet) Fysio te maken met systemen waar ze aan moeten 
voldoen om de financiering rond te krijgen: 1) fysiotopics, 2) chronisch zorgen en 3) het eigen 
EPD. Soms drie keer hetzelfde registreren. (Dus: financiering complex, dat is een probleem) 

2.9 Deelsessie metingen (fysiek en vragenlijsten); kort verslag 

Verslag en facilitator: Judith Rosmalen 
Aanwezig: fysiotherapeut, longarts, iemand van ZonMW, schriftelijke input van klinisch 
arbeidsgeneeskundige 
 
In deze sessie is allereerst gediscussieerd over wat de huidige praktijk is bij patiënten met Long 
COVID. Vaak melden deze zich allereerst bij de huisarts. Een deel wordt verwezen naar de longarts 
voor nadere diagnostiek; dat gaat op basis van klachtenpatroon en daarvoor zijn geen specifieke 
uitslagen van metingen nodig. Verwijzing naar een fysiotherapeut is geïndiceerd bij een beperking in 
het bewegend functioneren. Ook bij verwijzing naar de fysiotherapeut is de informatie die deze krijgt 
vaak summier en beperkt tot wat voor de zorgverzekering noodzakelijk is, tenzij de verwijzing na een 
ziekenhuisopname is en de fysiotherapeut de brief aan de huisarts ontvangt. Relevante informatie 
voor de fysiotherapeut betreft actueel medicatie gebruik, voorgeschiedenis, bekende 
herstelbelemmerende factoren, wie zijn eventuele mede-behandelaars, en welke metingen relevant 
voor de fysiotherapeut zijn al verricht. 
 
Voor wat betreft relevante metingen staat de inhoud beschreven in de uit te komen 
multidisciplinaire richtlijn die ook verwijst naar het KNGF standpunt. Het KNGF heeft een serie 
aanbevolen en optionele instrumenten gedefinieerd, die deels specifiek zijn voor de fysiotherapie en 
deels ook bedoeld in het kader van interprofessionele samenwerking (bijvoorbeeld mentale 
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gezondheid, cognitie, of voedingstoestand omdat bij onvoldoende eiwitinname spierherstel moeilijk 
is; via de huisarts kan vervolgens worden verwezen naar psycholoog of diëtist). Schriftelijk werd 
gesuggereerd dat een klinisch psycholoog neuropsychologisch onderzoek zou kunnen doen; dit is 
niet bediscussieerd wegens afwezigheid van een psycholoog in deze deelsessie. 
Een belangrijk punt is de organisatie van deze metingen, want het moet behapbaar blijven. Een 
huisarts verwijst op grond van de anamnese en eventueel aanvullend onderzoek en heeft daar niet 
perse een instrument bij nodig. Binnen de fysiotherapie is het wel gebruikelijk om systematisch 
volgens een protocol te meten, mits de belastbaarheid van de patiënt voldoende is. Schriftelijk werd 
gesuggereerd dat een sportarts ook een rol zou kunnen spelen in het vaststellen van de 
belastbaarheid; dit is niet bediscussieerd. 
 
Er zijn meerdere mogelijke doelen en bijbehorende vervolgstappen van de metingen:  

1. Ten behoeve diagnostiek en verwijzing naar andere zorgverleners. Voorbeelden hier 
zijn de lijsten die de fysiotherapeut afneemt in het kader van interprofessionele 
samenwerking. Belangrijk is de flexibiliteit: bij verwijzingen kan iemand volgens een 
richtlijn een indicatie hebben, maar dan hoeft iemand niet perse verwezen te 
worden. 

2. Om de inhoud van de behandeling aan te passen. Voorbeeld is bepalen van zuurstof 
waarde door de fysiotherapeut om duur- of intervaltraining te starten en contra-
indicaties uit te sluiten, of in kaart brengen van herstel bevorderende en bestel 
belemmerende factoren door een fysiotherapeut of psycholoog. 

3. Om te leren want een goede behandeling zou zijn, dus om de zorg te ontwikkelen. 
Concluderend verzamelt de fysiotherapeut veel ook voor andere disciplines relevante data. Zij 
hebben daar ook een goede structuur voor, waarbij deze data en details over de behandeling worden 
verzameld in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF, niet elk fysiotherapeut EPD is gekoppeld). 
Een belangrijke vraag voor het Zorgpad is of deze data ter beschikking kunnen worden gesteld aan 
andere zorgverleners rondom een patiënt. 

2.10 Deelsessie arbeid; kort verslag 

Verslag en facilitator: Sandra Brouwer en Sander van Zon 
Aanwezig: bedrijfs- en verzekeringsartsen. 
 
Er werd gestart met een uitwisseling van ervaringen en hieruit ontstonden een aantal concrete 
aandachtspunten ten aanzien van het domein arbeid in kader van het te ontwikkelen zorgpad: 

• Kernsymptomen die zijn gepresenteerd zijn niet de kernsymptomen die bedrijfsartsen 
veelvuldig terugzien in de praktijk. De klachten die met name belemmerend zijn in het 
werkhervattingsproces zijn met name vermoeidheid, kortademigheid, verminderde 
spierkracht, cognitieve klachten en auditieve en visuele prikkelgevoeligheid.  

• Bij overbelasting kunnen klachten toenemen, waardoor er een toename kan zijn van 
beperkingen in functioneren. Dat kan tijdelijk zijn of blijvend en ook fluctueren.  

• Aansluitend hierop: sector en beroep maakt veel uit voor de impact van de beperkte 
belastbaarheid op het re-integratie(proces). Langdurig verzuim betreft vooral werknemers in 
beroepen waar sprake is van interactie (onderwijs, zorg, dienstverlening). En in fysiek zwaar 
werk. 

• Er is sprake van grote regionale verschillen in zorgaanbod, en de wijze waarop professionals 
reeds samenwerken en onderling afstemmen. Dringend advies tot het ontwikkelen van 
‘sociale kaart’. 

• Ook is er nog veel kennisachterstand bij werkgevers wat de gevolgen van Long COVID zijn 
voor het functioneren en re-integratieproces van de zieke werknemer. Dit leidt veelal tot 
gespannen werksituaties en onbegrip. Ook bij bedrijfs- en verzekeringsartsen is sterke 
behoefte aan meer inzicht in de gevolgen van Long COVID voor werk. Wat er precies qua 
kennis nodig is dient in een vervolgsessie nog nader uitgewerkt te worden.  
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• De bedrijfsarts dient in het zorgpad expliciet aangemerkt te worden als een ‘verwijzer’. Uit 
eerste cijfers blijkt dat naar schatting zo’n 16% van de Covid-patiënten die zich ziekmelden 
op het werk langdurig verzuimen (> 6 weken) en er sprake is van stagnatie in 
werkhervattingsproces. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen in verwijzing naar 
passende begeleiding en behandelingstrajecten.  

• Uit de praktijkervaringen blijkt dat de ergotherapeut een belangrijke rol speelt in het 
herstelproces en het advies is om deze professional dan ook expliciet op te nemen in het 
zorgpad.  

• Het herstel van Long COVID patiënten gaat langzaam, maar er is veelal wel vooruitgang. In de 
praktijk ziet men dat de WIA-beoordeling na 2 jaar ziekteverzuim daardoor te vroeg kan 
komen om een goede beoordeling van het restvermogen te bepalen. Naar verwachting komt 
hierdoor het grootste deel van deze patiënten in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten) en niet in de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 
Herstel verloopt grillig. 

• Het is belangrijk dat vanuit de verzekeringsgeneeskundig perspectief duidelijkheid komt 
waaraan begeleiding van de zieke werknemer in de eerste 2 verzuimjaren aan dient te 
voldoen. Dit ontbreekt tot op heden.  

• De beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) heeft het initiatief genomen om de 
dynamische leidraad ‘Herstel en Re-integratie in het kielzog van Covid-19’ te ontwikkelen. 
Hiermee biedt de NVAB bedrijfsartsen de actueel beschikbare wetenschappelijke 
onderbouwing, om daarmee te zorgen dat werkenden het advies krijgen dat ze nodig hebben 
bij het herstel van COVID-19. Voor de verzekeringsartsen ontbreekt een dergelijke leidraad, 
het advies is om deze connectie tussen disciplines wel expliciet te maken en zo ook de 
samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, alsmede arbeidsdeskundigen, 
te versterken. 

2.11 Deelsessie revalidatiezorg; kort verslag 

Verslag en facilitator: Andrea Fokkens 
Aanwezig: patiënt, iemand van C-support, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, iemand van Federatie 
Medisch Specialisten, hoogleraar. 
 
Wat valt onder revalidatie? 

• Alles wat bijdraagt aan functioneel herstel. 
• Voorlopige cochrane definitie voor revalidatie: in a health care context, rehabilitation is a 

multimodal, person-centred process (intervention-general) including interventions.  
 
Wat zijn knelpunten? 

• Zoektocht juiste behandeling 
• De zoektocht naar juiste behandeling wordt genoemd als knelpunt. Er is nog weinig bekend 

over de behandeling en vaak wordt ingezet op activeren. Steeds duidelijker wordt dat 
energie balans van belang is en dat hier goed naar geluisterd en op ingespeeld moet worden.  

• Het is onduidelijk welke mogelijkheden er zijn in de regio, welke therapie en of welke lijn. 
Hier zou meer zicht op moeten zijn.  

• Revalidatie arts geeft aan als team erg zoekend geweest te zijn om te achterhalen wat werkt 
nou voor wie, waar is behoefte aan. Probeer goed naar je dag te kijken en de verdeling 
hierin.  

 
Organisatie en inhoud zorg 

• Revalidatie is heel belangrijk en moet heel breed worden aangepakt. Waarin integrale mens 
moet worden meegenomen.  

• Er zit groot gat tussen eerst en tweede lijn. Heel veel patiënten die al jaar lang vast lopen. 
Alleen al inzicht en educatie zou al helpen.  
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• Kern van probleem biopsychosociale benadering heeft brede benadering nodig. Eerste lijn 
moet hierin geschoold worden.  

• Paramedici moeten accepteren dat ze het niet alleen kunnen, meer samenwerking zoeken 
met andere disciplines en lijnen. Vaak wordt dit niet gedaan, wordt er te lang doorgegaan. 
Pas na half jaar wordt er gezegd dit werkt niet laten we iets anders zoeken. Ligt deels aan dat 
eerste lijn er in is gesprongen en het nog niet weet. Er komt enorme patiënten stroom naar 
eerste lijn.  

• De richting is veranderd, in eerste instantie erg gericht op prikkelen en trainen, gedurende 
revalidatie traject meer door ergotherapeut gericht op hoe zit het met energie. Focus is 
veranderd van je moet doorzetten naar meer gedoseerd en heel veel letten op energie. 
Minder op conditie, dit is veranderd. Verandering kwam tot stand door dieptepunt bij 
patiënt, kon niets meer. Soort knop die omging waardoor drempel weg was om aan te geven 
het gaat niet, ik kan niet meer, ik moet de fysio afzeggen. De ergotherapeut in combinatie 
met de psycholoog heeft voor deze omslag gezorgd. Gaat om grenzen hanteren en niet door 
de hoepels springen die de zorg voorschrijft.  

• Het is een zoektocht voor iedereen. Fysio geeft aan dat in begin ook fout gemaakt mensen te 
vroeg belast heeft, en toen meer inzicht gekregen in belasting/belastbaarheid en balans, 
doorsturen naar ergotherapeut. En fysio zo laag zitten dat iemand goede reactie krijgt op 
prikkel ook al is dat nog zo klein. Dat is zoektocht geweest hoe doe je dit. Aansluiten lage 
niveau wat patiënt heeft, dat kost heel veel fijngevoeligheid en interactie. Zoveel meer dan 
in oefenen in een zaal en iemand aan het werk zetten.  

• Het is als rijden in een auto zonder snelheidsmeter en achteraf de boetes binnen krijgt. Heel 
kenmerkend voor ontregeld autonoom zenuwstelsel dat uit de pas loopt.  

• Samenwerking fysiotherapeut en ergotherapeut en psycholoog.  
• Fysio is vaak eerste inzet, sleutel ligt vaker bij ergotherapie. Ergotherapie is soms 

overgeslagen stap, belangrijke discipline bij deze problematiek.  
• Soms lange wachttijden psycholoog.  
• Aangegeven wordt dat je bij wijze van spreken het liefst iedere dag 5 minuten met iemand 

aan de slag wil (fysiotherapie) maar je hebt een half uur per week. Je wilt dat half uur dan 
ook wat bieden, waardoor je snel over vraagt. Echt een valkuil om half uur therapie en 
vervolgens kan de patiënt rest van de week niets meer. De belasting goed in het oog houden 
is belangrijk, en hierbij aansluiten bij de patiënt.  

• De onzekerheid over herstel is lastig. Dit is een proces waar aandacht voor moet zijn. Van de 
een op de andere dag verlies je belastbaarheid. Hoe kan je hier mee omgaan? En met angst 
en onzekerheid over het herstel en de mogelijkheden tot herstel.  Acceptatie is een proces. 
Moeilijk is de onzekerheid, ga je weer helemaal beter worden?  

 
Wie heeft de regie? 

• Na afronding van behandeling is onduidelijk wie vinger aan de pols houdt. Je moet het als 
patiënt dan zelf doen, een sparringpartner zou in die fase helpend zijn. Nazorg na afronden 
behandeling is belangrijk.  

• Heel erg maatwerk per geval, wat is lastig en wat niet, wat kan en wat niet. Na revalidatie 
traject is dat lastig, mis soort sparringpartner of coach. Wie heeft de regie? Wie beheert de 
revalidatie, naar wie gaat terugkoppeling? Ook als het programma stopt. Juist als je weer 
werk gaat opbouwen, dan kom jezelf tegen, moet ik dit nu wel of niet doen.  

• Fysio geeft aan ipv alleen trainen ook praten, hoe ziet je week eruit hoe ga je verder. Als 
eerstelijns fysio dit ook oppakken. Ziet zich ook wel als coach, coachende rol op zich nemen. 
Dit is op eigen initiatief, niet iets wat afgesproken is.  

• Casemanager is iemand die er meer boven hangt. Denk je dan aan huisarts of toch 
revalidatie arts? Je probeert ook patiënt zelf zo veel mogelijk casemanager te laten zijn door 
voldoende informatie te geven. Huisarts is belangrijke spin in het web. Er is nog niet iemand 
die er tussen zit, zou interessant kunnen zijn. Soort anderhalve lijn.  
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Nuldelijn/anderhalve lijn 

• Revalidatie centrum is duur, kan niet voor grote volumes. Je probeert eerst goede informatie 
voorziening in te zetten, de nulde lijn. Relevante kennis centraal.  

• Anderhalvelijnszorg  zorg stuit op veel weerstand ook vanuit verzekeraars, lastig concept 
moeilijk te realiseren. Maar regievoerder zou mooie kansen kunnen bieden.  

• Gespecialiseerde anderhalvelijns plekken. Zou kunnen voorkomen dat mensen uiteindelijk 
toch bij dure zorg terecht komen. 

 
Lotgenoten contact 
Aangegeven wordt dat heel fijn is om contact met andere Long COVID patiënten, waardoor je 
contact kan hebben om verder te komen.  
 
Zorgpad 
Aan zorgpad niet standaard dingen toevoegen, dat je geen keus hebt maar ergotherapie, nulde lijn 
en zelfmanagement zijn erg belangrijk. Je kunt mensen begeleiden maar uiteindelijk moet je mensen 
opleiden om zo veel mogelijk zelf afwegingen te kunnen maken juist omdat zoveel afhankelijk is van 
hoeveel energie je hebt wat op dat moment verstandig is, en dat weet uiteindelijk iemand zelf hebt 
best. Zit ook stuk erkenning en herkenning van de klachten in en acceptatie dat je niet alles kan wat 
je zelf zou willen. Dit is lastig.  
 
Wat zijn mogelijke oplossingen? 

• Duidelijkheid over mogelijkheden, behandelingen en adviezen. 
• Coach/casemanager? Wie kan dit zijn? 
• Nulde lijn. Informatievoorziening oprichten/verzorgen. Zoals Fit na COVID, C-support, 

Longfonds. Liefst gecentreerd on 1 herkenbaar en betrouwbaar platvorm. Zorgkaart met 
makkelijk te vinden zorgverleners  mbt COVID. Adviezen naar analogie van pijntoolkit voor 
zelfmanagement. Duidelijk overzicht van de mogelijkheden per regio in de 1-3e lijn.  

• Mogelijkheden nagaan voor anderhalve lijn revalidatie zorg? 
• Meer aansluiten bij de patiënt, maatwerk. Wat kan en wat kan niet. Helpend hierbij zou 

kunnen zijn te beschrijven welke items bij een discipline aan bod komen zodat zowel 
patiënten als zorgverleners kunnen kijken wat het beste past.  

• Contact met andere ervaringsdeskundigen.  
 

2.12 Deelsessie multidisciplinaire samenwerking; kort verslag 

Verslag en facilitator: Leon van Groenendael en Tim olde Hartman. 
Aanwezig: fysiotherapeuten, psychiater, huisartsen, revalidatiearts. 
 
In deze sessie zijn besproken (Op de volgende pagina foto’s van de post-its op het Jamboard): 

1) Definitie van samenwerking.  
2) Barrières in samenwerking 
3) Oplossingen in samenwerking 

 
Definities: 
Gesproken over de verschillen tussen multi-disciplinaire samenwerking, interprofessionele 
samenwerking en intra-professionele samenwerking. Conclusie: er is sprake van interprofessionele 
samenwerking maar ook multi-disciplinaire samenwerking 
 
Barrières in de samenwerking 
De ingebrachte thema’s bestonden uit de clusters: 

• Communicatie & informatiesystemen 
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• Case-managerschap en het behouden van overzicht  
• Financiële barrières 
• Vertegenwoordiging vanuit patiënt perspectief 
• Toegang tot zorg 
• Juiste zorg-juiste plek 
• Tijd 
• Lotgenotencontact 

 
Oplossingen in de samenwerking 
De ingebrachte thema’s bestonden uit de clusters: 

• Communicatiesystemen zoals Siilo, Keten Informatie Systeem, digitaal platform 
• Sociale kaart opstellen (online) 
• Gebruik maken bestaande netwerken 
• Inhoudelijke input rol case-manager 
• Overlegstructuur 

 

 
Barrières 

 
Oplossingen 
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3 Voorstel basis generiek interdisciplinair Zorgpad 0e, 1e, 2e en 3e lijn 
 
Op basis van de huidige kennis en ervaring en de uitkomsten van de werkconferentie, stellen we een 
generiek Zorgpad op. Een eerste versie hebben we gepresenteerd tijdens de conferentie, een tweede 
versie is voorgelegd aan de deelnemers van de deelsessies. Nadat hun feedback is verwerkt, leggen 
we een derde versie voor aan het hele consortium, namelijk deze: 
 

 
 
Met de verzamelde input en kennis zoals weergegeven in deze notitie en in de notitie met het 
overzicht van kennis op dit moment, hopen we dat de professionals die zorg verlenen aan mensen 
met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie, handvatten vinden om de zorg optimaal in te 
richten. In de regio Nijmegen wil men binnenkort starten met het daar voorgestelde eerstelijns 
Zorgpad. De andere betrokken professionals wordt gevraagd aan de slag te gaan met de kennis zoals 
gepresenteerd in dit project en er actie op te zetten. Onder andere betekent dit, dat het nodig is om 
elkaar (verschillende disciplines) op te zoeken en te kennen zodat je elkaar weet te vinden en kunt 
samenwerken. En het betekent dat er nog een aantal dingen missen of beter georganiseerd moeten 
worden zoals lotgenotencontact en een triagetool.  

Bij dit Zorgpad zijn we uitgegaan van de huidige structuur voor wat betreft organisatie en 
bekostiging van zorg. De basis is het Zorgpad dat in het Noordelijk initiatief is ontwikkeld (zie bijlage 
1). We gaan er echter van uit dat de huisarts de spil is wanneer klachten voorop staan en de 
bedrijfsarts bij werkenden waar functioneringsproblemen voorop staan. Ook als een patiënt zich 
rechtstreeks meldt bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut, komt deze daarna alsnog 
(voor een verwijzing vanwege vergoeding) terecht bij de huisarts of bedrijfsarts. Ook een specialist 
zoals een longarts of sportarts kan de spil zijn. Of de revalidatiearts als een revalidatietraject 
geïndiceerd is. Altijd is het nodig dat iemand eerste aanspreekpunt is. 
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Voor de regio Noord-Nederland wordt een avond georganiseerd in april waar professionals uit het 
Noorden worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over Long COVID. Het doel is 
(netwerk)Informatie over de zorg over de verschillende lijnen voor patiënten met persisterende 
klachten na COVID te delen. De organisatie is in handen van Revalidatie UMCG en het Wenckebach 
Instituut. Verder hebben we een tijdelijke website gemaakt voor het ACTION project om daar de 
beschikbare kennis en informatie te delen: https://www.actioncovid.nl   

https://www.actioncovid.nl/
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4 Bijlage 1: Overzicht betrokkenen bij ACTION 
 

Naam Functie/achtergrond Bij 

   

Projectgroep     

Judith Rosmalen Hoogleraar psychosomatiek UMCG 

Lude Franke Hoogleraar functional genomics UMCG 

Rijk Gans Hoofd en hoogleraar interne 
geneeskunde 

UMCG 

Jeanet Landsman Hoofd Toegepast 
gezondheidsOnderzoek 

UMCG 

Huib Kerstjens Hoofd en hoogleraar longziekten 
en TB 

UMCG 

Mihai Netea Hoofd en hoogleraar 
experimentele geneeskunde 

RadboudUMC 

Tim Olde Hartman Hoofd Onderzoeksgroep 
huisartsgeneeskunde 

RadboudUMC-eerstelijns 
geneeskunde 

Margriet Weide Projectleider patiënt participatie Longfonds 

   

Patiënten     

Pascal Wijler patiënt  nvt 

Lieke Sterkenburg patiënt  nvt 

Paulien Blom patiënt  nvt 

Attie Schout patiënt  nvt 

   

Professionals regio Groningen     

Joost Bergman Fysiotherapeut Fysiotherapie Bergman & de 
Haan, Emmen 

Rianne Kofman Revalidatie arts Treant 

Joeval Benjamins Fysiotherapeut o.a. van website herstelnacovid 

Erwin te Bos Fysiotherapeut 0.a. van website herstelnacovid 

Johan Wempe Longarts - team centrum voor 
revalidatie 

UMCG 

David Koster Longarts, betrokken bij COVID UMCG 

Denise Hanssen GZ-psycholoog afdeling 
psychiatrie 

UMCG 

Rosemarie Arnold GZ-psycholoog i.o.t. specialist 
vanuit vakgroep medische 
psychologie 

UMCG 

Michiel Rienstra Cardioloog, chef de clinique, 
professor 

UMCG 

Berry Kremer Hoofd afdeling neurologie, 
professor 

UMCG 

Joke Spikman Professor klinische 
neuropsychologie 

UMCG 

Petra Hermsen Huisarts UMCG-academische 
huisartsenpraktijk 

Liesbeth Ab Huisarts UMCG-academische 
huisartsenpraktijk 

Aliene Vrieling Revalidatiearts UMCG 

Maikel Siebrecht Revalidatiearts UMCG 

Jolanda Kuijvenhoven Longarts MCL 

Kor Johan Koning Longarts Tsjongerschans Ziekenhuis 
Heerenveen 

Mariëlle van Aalst Bedrijfsarts Van Aalst Arbo Advies 
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Naam Functie/achtergrond Bij 

Ronald Stevens Leidt arbeidsrevalidatie; manager 
sport en gezondheid 

UMCG-Beatrixoord 

Joukje van der Naalt Neuroloog UMCG 

Patrick Vroomen Neuroloog UMCG 

Ivo Govaarts Fysiotherapeut Fysiotherapie den Ommelanden 

Anneriek Vos Fysiotherapeut Fysiotherapie den Ommelanden 

José Westeneng-Schilder Fysiotherapeut Fysiotherapie den Ommelanden 

Merel de Weerdt Fysiotherapeut Fysiotherapie den Ommelanden 

Joeval Benjamins Fysiotherapeut Van website herstelnacovid 

Erwin te Bos Fysiotherapeut Van website herstelnacovid en 
fysiofit app 

Maaike de Jong Bedrijfsarts in opleiding, 
promovendus UMCG 

Schreuder-Arbo - UMCG 

Aebe Vellinga Verzekeringsarts UWV 

Nettie Visser Verzekeringsarts UWV 

Marieke van Harskamp Verzekeringsarts UWV 

   

Professionals regio Nijmegen     

Maartje Salemans Fysiotherapeut Radboudumc 

Jan Vercoulen Klinisch psycholoog Radboudumc 

Annemieke Koopman Verpleegkundig specialist Radboudumc 

Bram van den Borst Longarts Radboudumc 

Niels Hennekam Ergotherapeut Focus ergotherapie, Nijmegen 

Marja de Lint oefentherapeut Cesar en 
psychosomatisch oefentherapeut 

Cesartherapie de Lint, Nijmegen 

Iris Haubrich Oefentherapeut en PSOT in 
opleiding en heeft post-covid 
cursus gedaan 

Cesartherapie de Lint, Nijmegen 

Inge Nobacht Huisarts   

Rob van Damme Huisarts Huisartsenpraktijk Bast en Van 
Damme, Nijmegen 

Lilian Derksen Psycholoog, betrokken bij het 
multidisciplinaire zorgprogramma 
Chronische Pijn  

Psychologenpraktijk Derksen en 
Klein Herenbrink, Nijmegen 

Mark Loeffen Fysiotherapeut Thermion 

Hanna Schreiber Fysiotherapeut Fysiotherapie de Enk 
Elst/Nijmegen-Noord 

Nienke van Beekerom Diëtist   

Ciel Bots Logopedist Nijmegen e.o. 

Ghislaine van Baal Logopedist Nijmegen e.o. 

Leon van Groenendael Huisarts - coordinerende persoon 
voor project 

Nijmegen e.o. (start 1 december) 

Marieke Jacobs Bedrijfsgeneeskundige RadboudUMC 

Theo Senden Klinisch arbeidsgeneeskundige RadboudUMC 

Nettie Visser Verzekeringsarts UWV 

Roelien Poelman Register-arbeidsdeskundige UWV 

   

Andere samenwerkingspartners     

Henk Schers Bestuurder in netwerk Nijmegen 
Noord (STIELO) 

RadboudUMC 

Tim van Noort Bestuurder in netwerk Nijmegen 
Noord (STIELO) 

  

Concha van Rijssel Design innovator RadboudUMC Health Innovation 
Labs 
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Naam Functie/achtergrond Bij 

Hannes Seesing Business innovator RadboudUMC Health Innovation 
Labs 

Margriet Weide Coordinator patientparticipatie Longfonds 

Michael Rutgers Bestuurder/algemeen directeur Longfonds 

Yvonne Spies Programmadirecteur 
impactrealisatie 

Longfonds 

Teus van Barneveld Directeur Kennisinstituut federatie medisch 
specialisten 

J.A.M. van Balen Projectleider ZonMw 
richtlijnenproject vanuit NHG 

NHG 

Saskia Persoon Adviseur (betrokken bij 
richtlijnontwikkeling) 

Kennisinstituut federatie medisch 
specialisten 

Claudia Wassing-Molema Betrokken bij richtlijnontwikkeling NHG 

Elon van Overmeeren Senior medewerker pijler 
wetenschap & kwaliteit 

KNGF 

Nynke Swart coordinator richtlijnontwikkeling 
KNGF 

KNGF 

Anneloes van der Valk Fysiotherapeut (via KNGF 
gevraagd) 

zelfstandig fysio 

Erik Bisschoff Programmaleider Chronische 
aandoeningen en multimorbiditeit 

RadboudUMC-eerstelijns 
geneeskunde 

Annemiek de Groot Directeur bestuurder C-support 

Alfons Oldeloohuis Medisch adviseur C-support 

Sander van Kuijk Klinisch epidemioloog Maastricht University 

Chahinda Ghossein-Doha Cardioloog i.o. en betrokken bij 
ander ZonMw project Long COVID 

Maastricht University 

Ron van Heerde Fysiotherapeut Project paramedische herstelzorg 

Thomas Hoogeboom Fysiotherapeut  Project paramedische herstelzorg 

Lineke Tak Psychiater Dimence, doet mee namens NALK 

Gijsbert van Lomwel Directeur NVAB 

Michiel Reneman Professor revalidatie en 
werkparticipatie 

UMCG-RuG / Beatrixoord 
revalidatie 

Corne Roelen Prof. bedrijfsgeneeskunde UMCG 

Rita van den Berg-Emons Associate professor (project CO-
FLOW) 

ErasmusMC 

Thirza Douglas Psychosomatisch fysiotherapeut/ 
voorzitter NFP 

Nederlandse Vereniging voor 
Fysiotherapie volgens de 
Psychosomatiek 

Nynke Scherpbier Hoogleraar en hoofd HAG Huisartsgeneeskunde UMCG 

Wytze van Walsum Coronavrij en Fitter.  CWZ-een Santeon ziekenhuis 

Martine Bek PhD in CO-FLOW ErasmusMC 

Adrie Bouma Projectleider GLIM UMCG 

   

Andere betrokken onderzoekers 
UMCG 

    

Sonja Brunet-van Ockenburg Internist-endocrinoloog i.o. Afdeling Gezondheids-
wetenschappen, UMCG 

Sandra Brouwer Hoogleraar Sociale geneeskunde, 
i.h.b. arbeidsparticipatie en re-
integratie van kwetsbare groepen 

Afdeling Gezondheids-
wetenschappen, UMCG 

Sander van Zon Senior onderzoeker Arbeid en 
Gezondheid 

UMCG 

Nienke Verheij Junior onderzoeker UMCG 

Andrea Fokkens Senior onderzoeker UMCG 
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Naam Functie/achtergrond Bij 

Manna Alma Senior onderzoeker UMCG 

Emmely Tapper Masterstudent RuG 

Tanja Fens Senior onderzoeker, PharmD, 
gezondheidseconoom 

UMCG 

Thea van Asselt Senior onderzoeker, 
gezondheidseconoom 

UMCG 

 
 


