
 
 

 
 

 
 

 

 

ACTION: 
“Aanhoudende Klachten na COVID-19:  

perspecTIef vanuit  
de populatie, patiëNt, en zorg” 

 
Verslag tweede werkconferentie 2 juni 2022 

 

 
 

 
 
12 september 2022  
Contact: Longcovid@umcg.nl , website: www.actioncovid.nl  
Het ACTION-team op alfabetische volgorde: 

Alina Rozeboom 
Andrea Fokkens 
Huib Kerstjens 
Jeanet Landsman (trekker actieonderzoek) 
Judith Rosmalen (projectleider) 
Leon van Groenendael 
Nienke Verheij  
Manna Alma 

Rijk Gans 
Sander van Zon 
Sandra Brouwer 
Sonja Brunet-van Ockenburg 
Tanja Fens 
Thea van Asselt 
Tim olde Hartman 

 
Naast dit document zijn er nog drie andere: 1) het concept Zorgpad, 2) Inventarisatie van de zorg zover we daar nu kennis 
van hebben en een overzicht van andere relevante lopende projecten en onderzoeken rondom Long COVID en 3) 
beschrijving project, eerste werkconferentie en concept generiek Zorgpad. Deze ACTION-notities zijn groeidocumenten, dus 
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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 Radboud UMC, 
patiënten en professionals (zie bijlage voor de deelnemers). 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 tweede werkconferentie die is gehouden op 2 juni 
2022 en een 6e 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 drie andere documenten 
geven we uitkomsten van een eerste verkenning van literatuur en praktijk, behorend bij een eerste 
concept van een generiek Zorgpad, beschrijven we andere lopende initiatieven, projecten en 
onderzoek die relevant zijn voor de ontwikkeling van het Zorgpad en geven we weer wat in de eerste 
werkconferentie is besproken. 

1.2 Definitie 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 fase 
(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 generieke Zorgpad 
zoals we dat ontwikkelen, 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 in 0e, 1e, 2e en 3e lijn. 

Er is nog geen gestandaardiseerd integraal toepasbaar Zorgpad beschikbaar voor Long COVID. 
Wel zijn er in het land regionale Zorgpaden ontwikkeld die we in dit project als uitgangspunt nemen 
voor het ontwikkelen van een generiek Zorgpad. Daarnaast sluiten we aan bij de multidisciplinaire 
richtlijn Long COVID die in maart 2022 beschikbaar is gekomen. De richtlijnontwikkeling is 
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 

mailto:longcovid@umcg.nl
https://www.lifelines.nl/over-lifelines
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metingen tijdens de coronapandemie brengen we bij Lifelines deelnemers met Long COVID 
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 waarin 
we de ervaringen met de zorg inventariseren.  

1.4 Tijdpad 

Het onderzoek is gestart op 1 september 2021 en had een oorspronkelijke looptijd van 15 maanden. 
Er wordt een verlenging van 6 maanden aangevraagd waarmee de looptijd 21 maanden zou worden. 
In die periode organiseren we drie online werkconferenties van elk 3 uur: de eerste op 20 januari 
2022, de tweede op 2 juni 2022 en de laatste in april 2023. In de startconferentie ontwikkelden de 
projectgroep, de eerstelijnszorg, de bedrijfsgeneeskundige zorg, de ziekenhuiszorg, lokale en 
nationale stakeholders, en patiënten een ontwerp op basis van de beschikbare richtlijnen en 
leidraden. In een tweede conferentie werden uitkomsten uit de verschillende werkpakketten 
gedeeld en werd het Zorgpad verder door ontwikkeld. 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. Tevens wordt 
dan de nieuwe module op de website www.pratenovergezondheid.nl gelanceerd. 

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 heel 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 de toenemende stroom 
patiënten die doorverwezen werden vanuit de eerste lijn naar de Nazorgpoli 
van het Radboudumc, welke in mei 2020 werd opgericht. 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. In juni 2022 is men gestart met de implementatie van het 
Zorgpad op kleine schaal in een proeftuin in de regio Nijmegen met casemanagement en bekostigd 
door Zorgverzekeraars VGZ en CZ. 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/
http://www.pratenovergezondheid.nl/


 5 

2 Uitkomsten werkconferentie ACTION 2 juni 2022 
 

2.1 Doel van de werkconferentie 

Werkbaar maken van het concept Zorgpad dat is ontwikkeld (versie 4) en aanvullen met nieuwste 
kennis. 
 
Agenda werkconferentie: 

1. Het presenteren van de twee Zorgpaden die nu zijn ontwikkeld: de generieke en die voor de 
1e lijnszorg regio Nijmegen, in relatie tot de richtlijn die onlangs verscheen; 

2. Het presenteren van de eerste resultaten van de analyses die binnen de verschillende 
werkpakketten van ACTION zijn verricht; 

3. Het reflecteren op de volgende vier thema’s/vragen met vertegenwoordigers van relevante 
stakeholders op de huidige kennis in een online interactieve werkconferentie: 
1. Welke nieuwe kennis is er uit ons project, ander onderzoek en de richtlijn en wat heeft 

dit voor consequenties voor het Zorgpad?  
2. Hoe maken we dit Zorgpad werkbaar in de praktijk? En wat is er nodig voor toepassing? 

Denk aan materialen, bijeenkomsten, verspreiding via welke kanalen? Hoe ga je die 
missie landelijk uitrollen. En hoe maak je dit een lerend systeem? 

3. Wat zijn ervaringen met informatie voor patiënten: wat geef je mee, wat vertel je, waar 
verwijs je naar, wat mis je? Welk soort informatie werkt het best en in welke vorm? 

4. Wat zijn de ideeën over en ervaringen met genoemde profielen in het Zorgpad en hoe 
dat uitwerkt? Aangrijpen op de klachten: het type, de ernst en de mate waarin het 
iemands functioneren beïnvloedt. En stepped care: behandeling niet zwaarder inzetten 
dan strikt noodzakelijk.  

 
Hieronder volgt eerst een korte weergave van de hoofd boodschap per presentatie, gevolgd door 
verslagen van de interactieve deelsessies. 

2.2 Presentatie uitgangspunten actieonderzoek door Jeanet Landsman 

Actieonderzoek kent een aantal principes (van Lieshout  2017): 
1. Cyclische structuur: verkennen van plannen, doen, observeren/evalueren, reflecteren, 

plannen aanpassen etc. 
2. Participatie – iedereen die wil en een bijdrage kan leveren, participeert. 
3. Persoonsgerichtheid – er is sprake van een ethisch verantwoorde en persoonsgerichte 

benadering (gelijkwaardigheid). 
4. Contextualiteit – er wordt gewerkt in en met de context. 
5. Reflexiviteit – er wordt reflexief gehandeld (de onderzoeker is niet passief of volledig 

objectief maar maakt actief onderdeel uit van het onderzoek; en kijkt samen met 
betrokkenen terug op welke invloed bepaalde keuzes over het ontwerp van het onderzoek 
hebben op de bevindingen en uitkomsten). 

6. Meerdere vormen van kennis – co-creatie door meerdere bronnen en vormen van kennis 
mee te nemen. 

7. Bevorderen van transformatie – er wordt gestreefd naar het transformeren van de huidige 
situatie. 

8. Kritische toetsing in publieke ruimtes – de studie en de uitkomsten worden openbaar gesteld 
aan (publieke) kritiek en feedback. 

 
In dit project was ons doel met het vierde werkpakket vooral de kennis die we opdoen in het project 
en daarbuiten (wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis) toepassen zodat we ons hogere 
doel bereiken: verbeteren van de zorg voor mensen met Long COVID (principe 7). Samen (principes 
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2, 3 en 6) en binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben (principe 4). We dachten toen we 
vorig jaar de opzet schreven dat er een groep professionals in Nijmegen en een groep in het Noorden 
daadwerkelijk een concept Zorgpad zou kunnen implementeren en evalueren in een cyclisch proces 
(principe 1). Dit blijkt nu heel wat meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. We pakken het 
daarom pragmatisch aan binnen de mogelijkheden die we hebben (principes 5 en 8). En hopen 
daarmee optimaal impact te hebben.  
 
In ieder geval is de groep waarmee we dit avontuur aangaan een stuk groter dan we in eerste 
instantie voor ogen hadden. Dat is heel mooi. Naast een aantal patiënten en 
patiëntvertegenwoordigers hebben we vrijwel alle betrokken professionals aan boord. Hoe meer 
verschillende perspectieven, hoe completer ons beeld van wat we bestuderen met elkaar en hoe 
sterker de kennis die we samen genereren. We hopen met deze werkconferenties in ieder geval dat 
we elkaar leren wat we weten zodat we allemaal een beetje bewuster worden van wat er speelt, 
welke nieuwe ervaringskennis, praktijk kennis en wetenschappelijke kennis er is en wat er nodig en 
mogelijk is. Dat is al winst. En dat leggen we vast en is tevens data waarmee we weer een stukje 
dichterbij de beantwoording van onze onderzoeksvragen komen. 
 
Tegelijk zouden we graag zien dat wat we met elkaar verkennen, leidt tot besluiten over verbetering 
van de zorg, het uitvoeren daarvan, observeren in de praktijk hoe dat gaat en hier weer op te 
reflecteren. Met andere woorden: dat we allemaal een beetje onderzoeker zijn in dit project. En dat 
binnen de huidige mogelijkheden en beperkingen. Dit project geeft de mogelijkheid om dit op kleine 
schaal in de eigen dagelijkse praktijk te gaan doen. 

2.3 Presentatie Zorgpad door Jeanet Landsman en Leon van Groenendael 

Definitie: “Een beschrijving die antwoord geeft op de vraag: wie doet wat, wanneer en waarom?” 
  
Een Zorgpad beschrijft bij elke stap in het (na)zorgtraject de activiteiten van de specifieke 
zorgverlener (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg en terugvalpreventie) voor een 
specifieke patiëntengroep. In medische richtlijnen wordt vervolgens beschreven welke concrete 
behandeling bij welke situatie past. Beide moeten goed op elkaar aansluiten. 
 
Hoe hebben we dit Zorgpad ontwikkeld? 

• Op basis van ervaringen uit de praktijk 

• Binnen een consortium van ruim 100 mensen (patiënten, specialisten, huisartsen, 
paramedici, psychologen, revalidatieartsen en sportartsen, bedrijfsartsen, 
verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers van die groepen). 

• Met als uitgangspunt bestaande zorgpaden in binnen- en buitenland  

• Gebruik makend van resultaten van een vragenlijst die begin januari naar het consortium is 
gestuurd 

• In een cyclisch proces waarbij een versie is besproken tijdens de werkconferentie in januari, 
waarna feedback is verwerkt, en het Zorgpad opnieuw is voorgelegd – bij de tweede 
werkconferentie is versie 4 gepresenteerd. 

 
Advies van consortium bij opstellen Zorgpad: 

• Zorg voor een individueel in te vullen pad met aard/ernst klachten en invloed op 
functioneren als uitgangspunt. 

• Besteed naast aandacht aan lichamelijke klachten ook aandacht aan mentale belastbaarheid. 

• Maak verwijsmogelijkheden inzichtelijk. 

• Verwerk de rol van casemanagement en MultiDisciplinair Overleg (MDO). 

• Houd het praktisch. 

• Less is more. 
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• Verwerk een rol voor werkbehoud. 
 
Kernaspecten van het ontwikkelde basis generieke Zorgpad: 

• Centraal staat het klachtenpatroon, de ernst daarvan en de mate waarin dit iemands 
functioneren beïnvloedt. 

• Informatie speelt een heel belangrijke rol – eerst richten op natuurlijk herstel (stepped care). 

• Het Zorgpad begint bij de zorgverlener waar de patiënt zich presenteert en is niet lineair. 

• Het Zorgpad zal zich net als richtlijnen verder ontwikkelen als de kennis en ervaring 
toeneemt – samen leren. 

• We weten nog lang niet alles; daar duidelijk en eerlijk over zijn is belangrijk. 
 
Concept 4: 
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Interdisciplinair 1e lijnszorgpad Nijmegen e.o. (gepresenteerd door Leon van Groenendael) 

 
In meer detail: 

 
 
Mensen met Long COVID zijn twee jaar lang gezien op de nazorgpoli’s van de afdelingen Longziekten 
van het Radboudumc en CWZ. Naast het geven van uitleg en hersteladviezen, werden vanuit de 
nazorgpoli’s van beide ziekenhuizen patiënten al verwezen naar onder meer de fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog; vrijwel altijd professionals in de eerstelijn dichtbij 
huis. Patiënten hebben veel behoefte aan erkenning en uitleg, maar zeker ook aan begeleiding 
tijdens herstel waarin zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Hiervoor is innovatieve zorg 
nodig; niet door een medisch specialist, maar dichter bij de patiënt, voornamelijk gericht op 
paramedische expertise. Met de komst van de casemanager wordt de huisarts ontlast in de 
coördinatie van deze nazorg en is de samenwerking tussen de zorgprofessionals geborgd. 
 
De opgedane kennis vanuit de nazorgpoli wordt overgedragen aan de casemanagers en huisartsen. 
Vanuit de twee ziekenhuizen de longartsen wel bereikbaar voor de analyse van onbegrepen 
longklachten na COVID-19. Ook blijft het Radboudumc wetenschappelijk onderzoek doen naar het 
Long COVID. De proef met deze nieuwe zorg is begin juni gestart in Nijmegen voor een periode van 
een jaar en wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars VGZ en CZ. Bij succes kan het mogelijk als 
landelijk voorbeeld dienen. 

2.4 Presentatie informatie voor patiënten (Paulien Blom) 

Paulien is zelf als patiënt ertegen aangelopen dat ze nergens terecht kon voor goede en complete 
informatie over Long COVID, adviezen hoe ermee om te gaan en de behandeling ervan. 
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Probleem/uitdaging: 

• Er is veel informatie en op veel verschillende plekken, zoals: 
o Coronaplein (Longfonds) 
o C-support 
o Thuisarts 
o Herstelnacovid 

• In wat er is, zit niet dezelfde lijn, overzicht ontbreekt 

• Er is geen onderscheid in doelgroepen (ernstig ziek geweest/wat rest klachten/Long COVID) 

• Het uitgangspunt voor Long COVID is niet helder: 
o Het is chronisch maar kan verder verbeteren of 
o Het is chronisch en blijvend 

• Soms is er sprake van tegenstrijdige informatie 

• Aandacht voor preventie ontbreekt 
 
 
Oplossingsrichtingen 

• Ga er voorlopig van uit dat het nog beter kan worden 

• Communiceer de volgende basisboodschap : 
o “Je begrijpt niet wat er met je gebeurt, dat is normaal. Je leven staat op z’n kop. Je 

bent ineens langdurig patiënt en je weet de prognose niet. Het is een rotsituatie waar 
je mee moet omgaan. Hier kun je vinden wat je kunt doen om hier zo goed en zo 
kwaad als dat gaat doorheen te komen en te werken aan herstel” 

• Taal is belangrijk! 

• Positieve gezondheid kan ondersteunen bij grip en overzicht 

• Je kunt aan verschillende ‘knoppen draaien’, namelijk… 

• Wees duidelijk over wat we nog niet weten, wat we weten uit de praktijk en wat 
wetenschappelijk bewezen effectief is (richtlijn toegankelijk maken) 

 
Ook zaken benoemen waar nog niet alles over bekend is zoals: 

• POTS: verhoogde hartslag bij staan (Post Orthostatische Tachycardie Syndroom). 

• MCAS: overactieve mestcellen waardoor onder andere symptomen van allergische reacties 
ontstaan, de bloeddruk laag wordt en men flauw kan vallen (MestCel Activatie Syndroom). 

• PEM: terugslag na zowel fysieke als mentale activiteiten veroorzaakt aanzienlijke 
vermindering van energie en soms extreem lange tijd voor herstel (Post Exertionele Malaise). 

• Brain fog: problemen met denken, herinneren, concentreren, woorden zoeken en 
redeneren. 
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Gebruik model van positieve gezondheid 
voor hoe je tegen gezondheid en ziekte aan 
kijkt als raamwerk voor informatie 

• Geeft inzicht en overzicht 

• Vergroot gevoel van regie 

• Onderdelen (Huber): 
 

• Mentaal - wat is je overkomen? Hoe 
ga je daar mee dealen? Erkenning 
voor zwaarte, framing: logisch dat je 
het moeilijk vindt. Regie nemen: 
Wat kan daarbij helpen, … 

• Zingeving - nieuwe balans vinden, 
omgaan met de situatie waarin 
zingeving misschien voorlopig 
betekent niet of minder of anders 
werken/studeren, … 

• Dagelijks functioneren - Uitvinden 
wat je kunt, Niet te veel en niet te 
weinig doen, pacing als advies 
(opdelen activiteiten en in trager tempo),… 

• Lichaamsfuncties/fysieke aspecten - voeding, slapen, ontprikkelen, bewegen voor zover 
mogelijk, buiten zijn-natuur.. 

• Sociaal - sociale contacten en steun… 

• Praktisch – kwaliteit van leven, wat betekent dat voor jou? 
 

2.5 Presentatie tussentijdse resultaten werkpakketten 1, 2 en 3 

Profielen op basis van symptomen 
Sander van Zon en Sandra Brouwer presenteerden de voorlopige uitkomsten van een LifeLines studie 
naar patiënt profielen op basis van symptomen. Wanneer het artikel hierover openbaar wordt, 
kunnen we dit verder delen. 
 
Definitie van Long COVID 
De resultaten van de studie naar de definitie van Long COVID (welke symptomen horen daarbij en 
hoeveel mensen krijgen dit nou eigenlijk), zijn in augustus gepubliceerd in de Lancet: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01214-4/fulltext  
 
Uit deze analyses bleek dat 1 op 8 Nederlanders langdurig klachten houdt na COVID-19.  
 
Door mensen met en zonder COVID te vergelijken, is gevonden dat bepaalde langdurige klachten 
meer voorkomen in de maanden na COVID. Dit gaat om klachten zoals pijn op de borst, verlies van 
reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid en spierpijn. Er is gekeken bij hoeveel deelnemers 
klachten zijn ontstaan of zijn verergerd na COVID vergeleken met hoe ze zich voelden vóór COVID. 
Ook hebben we gekeken naar deelnemers zonder COVID-besmetting in diezelfde periode, zodat we 
rekening konden houden met veranderingen in klachten door andere oorzaken. Bijvoorbeeld door de 
wisseling van seizoenen, doordat mensen nieuwe ziektes ontwikkelden, of doordat de 
leefomstandigheden door de pandemie en de maatregelen veranderden.  
 
Op basis van de eerder verzamelde gezondheidsdata en materialen van Lifelines, onderzoeken we 
welke risicofactoren er zijn voor Long COVID. Lifelines biedt de mogelijkheid om in bloedmonsters 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01214-4/fulltext
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van deelnemers op zoek te gaan naar eiwitten die duiden op orgaanschade of langdurige 
ontstekingen die zijn veroorzaakt door het coronavirus. En we onderzoeken de longfunctie. 
Bovendien doen we extra metingen bij een deel van de mensen met langdurige klachten. 
 
Gevolgen Long Covid voor werk en gebruik van de zorg 
Ook onderzoeken we in welke mate mensen met Long COVID nog kunnen functioneren, in het 
bijzonder in werk. We vragen ook welke zorg mensen hebben ontvangen en hoe zij deze ervaren. 
Daarmee kijken we tevens naar kosten van de zorg. Eerste analyses daarover werden gepresenteerd 
tijdens de werkconferentie door Thea van Asselt en Tanja Fens. Ze kijken naar drie groepen: mensen 
die geen COVID19 infectie hebben gehad, zij die dat wel hebben en geen klachten hielden en de 
groep met Long COVID. En ze kijken naar het type zorg, de hoeveelheid, de duur, medicatiegebruik 
en de kosten. 
 
Interviews over ervaringen met Long COVID en met de zorg 
Andrea Fokkens presenteerde voorlopige resultaten van dit deelonderzoek. 
Het doel van de interviews is inzicht krijgen in de impact van Long COVID op functioneren, de 
ervaringen met de zorg en de ervaringen met zelfzorg. Vervolgens levert dit input voor verbetering 
van de zorg (en het Zorgpad) en ontwikkelen we een module op de website 
www.pratenovergezondheid.nl  
 
In totaal doen we 25 interviews. De werving is gedaan via C-support, Coronaplein, sociale media 
(facebook groepen) en zorgprofessionals. Mensen die zich aanmelden hebben een informatiebrief en 
online vragenlijst gekregen. Uit de ingevulde vragenlijsten hebben we vervolgens deelnemers 
geselecteerd die op allerlei kenmerken zoveel mogelijk van elkaar verschillen (maximum variation 
sampling). Er hebben 313 mensen een vragenlijst ingevuld. We hebben nu 22 interviews gedaan met 
een brede spreiding in achtergrond kenmerken van de respondenten. Voor deze werkconferentie 
hebben we eerste analyses gedaan van 9 van deze interviews. 
 
Er is een overzicht gegeven van de genoemde klachten die ervaren worden en een aantal thema’s 
werden toegelicht. Voorbeelden zijn de zoektocht die ervaren wordt, welke zorg beschikbaar is, wie 
kan helpen en wie wat weet. Als helpend in de zorg wordt ervaren dat het helpt als andere diagnoses 
worden uitgesloten, erkenning, luisteren en begrip van zorgverleners, en het delen in het niet weten. 
 

2.6 Verslag deelsessie consequenties nieuwe kennis in relatie tot Zorgpad 

Deelnemers: 2 onderzoekers, 1 persoon van ZonMw (haakt later in de sessie aan), 1 
ervaringsdeskundige revalidatieprogramma 
Leiding en verslag: Andrea Fokkens 
 
In deze sessie is besproken wat belangrijk is in de zorg en het Zorgpad voor patiënten met Long 
COVID. Ook hebben we besproken welke onderdelen van de gepresenteerde nieuwe kennis 
consequenties kunnen hebben voor het Zorgpad. Hieronder de verschillende thema’s die aan de 
orde zijn geweest.  
 
Openheid en gezamenlijke zoektocht naar maatwerk belangrijk 
De ervaringsdeskundige geeft aan dat de ervaring is dat zorgprofessional aangeeft dat hij/zij een 
bepaalde manier van behandelen heeft waarvan hij/zij denkt dat deze aansluit bij wat de patiënt 
nodig heeft, maar dat niet zeker weet. Het is dus belangrijk om samen te kijken en te evalueren wat 
past en nodig is en te evalueren hoe de gekozen aanpak aanslaat. Er wordt een voorbeeld gegeven 
van ergotherapie met het tellen van punten voor de hoeveelheid beschikbare energie: in de 
weergave hoeveel energie iets kost, kun je niet kwijt dat je problemen hebt met je energie door 

http://www.pratenovergezondheid.nl/
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activiteiten van 3 – 4 dagen geleden. Hoe breng je terugval tijd in kaart in punten? Dat is een 
zoektocht. Samen uitzoeken is hierin belangrijk.  
 
Multidisciplinaire aanpak als standaard zorg heeft voordelen maar is lastig in zorgstelsel 
Een team dat van verschillende kanten kijkt, heeft meerwaarde. Vaak zijn zorgprofessionals ben je 
geneigd om iets monodisciplinair op te lossen. Terwijl je er bij Long COVID  soms gaandeweg pas 
achter komt dat het niet kan, of dat je te weinig vooruitgang boekt. En dan ben je al tijd kwijt. Je zou 
het eigenlijk om moeten draaien, zoals je in een crisissituatie ook doet. Je gaat eerst opschalen met 
meer disciplines en zodra je ziet dat het mee valt, kun je afschalen. Vanuit de patiënt zou dan veel 
tijd gewonnen zijn. Dit is wel lastig in ons zorgstelsel en qua financiën. Nu is er wel meer bekend en 
dus is de intake waarschijnlijk anders dan in 2020 (eerst fysiotherapie en vervolgens ergotherapie). 
Idealiter is er sprake van verschillende disciplines die tegelijk starten, maar begrijpelijkerwijs kan dat 
niet qua kosten. Je kan niet voor iedereen een heel team optuigen. 
 
Signaleringsfunctie verschillende disciplines waarbij tijdig wordt doorverwezen. 
Vooraf niet kunnen bedenken waar je het meest aan hebt, maakt het kiezen van de juiste zorg en 
behandeling een uitdaging. Aangegeven werd dat men het meeste had aan een combinatie van 
fysiotherapie en ergotherapie. Bij de intake (huisarts of bijvoorbeeld fysiotherapeut) zou direct 
aangegeven kunnen worden dat er mogelijk breder hulp nodig is. Het is dan wel belangrijk als er 
kennis is over de andere vakgebieden voor een signaleringsfunctie van de verschillende disciplines en 
mogelijkheid voor tijdig doorverwijzen. Bij de intake kunnen zeggen ‘je gaat nu behandel traject in, 
weet even er zijn nog drie werelden naast mij waar je mogelijk ook wat aan hebt zoals 
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, psycholoog - je bent nu hier en zou best kunnen dat je ik je 
doorstuur, we gaan er gezamenlijk voor zorgen dat je op de juiste plek komt’ helpt voor inzicht, 
overzicht en gevoel goed geholpen te worden.  
 
Kennis en informatie, inzicht in brede behandel plaatje 
Er is behoefte aan gecontroleerde informatie. C-support en het Coronaplein zijn mooie manieren om 
mensen te informeren. Ze zijn belangrijk als eerste ingang. Overstijgend iets waarin alle informatie 
gebundeld wordt lijkt ook mooie toevoeging aan Zorgpad (n.a.v. presentatie Paulien). Informatie 
over brede behandel plaatje via dit kanaal is ook belangrijk (net als via de betrokken professionals).  
 
Vier profielen (n.a.v. presentatie Sander).  
Als het indelen in profielen helpt in de manier van behandelen, zou het een meerwaarde kunnen 
hebben voor de zorg. Als je steeds gerichter naar behandeling toe kan gaan door deze profiel 
indeling is dat prima. Tegelijk blijft het altijd maatwerk. 
 
Belang van terugval preventie 
De mogelijkheid tot ondersteuning bij terugval is belangrijk, ook na revalidatie. Het zou fijn zijn als je 
je niet weer opnieuw hoeft aan te melden via je je huisarts, maar dat er zonder wachtlijst weer 
toegang is tot ondersteuning. Denk er als aanbieder aan dat na ontslag mogelijk een vangnet nodig 
is.  
 
Zorgen over het huidig test beleid 
Hoe weet je of je corona hebt gehad met huidig test beleid? Bij behoefte aan de juiste informatie 
hoort ook dat je weet wat je markeert, en als er niet meer wordt getest is dat zorgelijk.  
 
Aansluiten werk en bedrijfsarts belangrijk voor herstel 
Werkgever en bedrijfsarts zijn belangrijk in het herstel omdat zij invloed hebben op hoeveel zorgen 
iemand heeft over verlies van baan en hoeveel ruimte om rustig te herstellen. 
 
Andere aanvullingen 
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Er is aandacht nodig voor hoe medische specialistische revalidatie wordt beschouwd; als dit niet als 
reguliere zorg wordt beschouwd wordt het niet vergoed.  
Cognitieve klachten worden gemist in het Zorgpad.  
Tot slot wordt opgemerkt dat het heel fijn is zo ontspannen en vanuit verschillende hoeken in een 
klein groepje ervaringen en ideeën te delen. Iedereen loopt om dezelfde kubus heen en zegt wat 
hij/zij ziet.  

2.7 Verslag deelsessie toepassen Zorgpad in de praktijk 

Deelnemers: 1 longarts, 1 revalidatiearts, 1 ervaringsdeskundige, 1 oefentherapeut 
Cesar/psychosomatisch oefentherapeut, 1 iemand van ZonMw, 1 bedrijfsarts, 1 huisarts, 1 
logopedist, 1 fysiotherapeut 
Leiding en verslag: Jeanet Landsman en Leon van Groenendael 
 
Hoe kun je een Zorgpad werkbaar maken in de praktijk, dat is de vraag. En hoe kunnen we het tot 
een lerend systeem maken? 
 
Eerste brainstorm leverde dit op: 

• Middelen/materialen 
o Stroomdiagram zodat de zorg in beeld gebracht wordt 

▪ Makkelijk te lezen voor verschillende doelgroepen 
▪ Makkelijk te vinden 
▪ Makkelijk aan te vullen met nieuwe kennis 
▪ Koppelen aan de richtlijnen 
▪ Up to date houden (dus regelmatig herzien) 

o Website met informatie (up to date en overzichtelijk) 
▪ Voor zorgprofessionals 
▪ Voor patiënten en naasten 

o Transparante informatie wat er bij welke professional gehaald kan worden 
(verwachtingen management). 

o Sociale kaart met landelijke dekking die ook per regio is te benaderen/selecteren: 
waar vind je zorgprofessionals die ervaring en expertise hebben met Long COVID? 

o Screeningstool online, gekoppeld aan benodigde zorg. 
o Kijken wat mogelijk is met huidige financiële middelen en kijken hoe extra 

financiering mogelijk is. 

• Activiteiten 
o Casuïstiek besprekingen organiseren multidisciplinair. Hier korte verslagen van 

maken in de vorm van een verhaal met leerpunten. Dat online beschikbaar maken. 
o Intervisie voor lerend systeem. 
o Informatiebijeenkomsten/Webinars voor patiënten.  
o Informatiebijeenkomsten/Webinars voor zorgprofessionals: meer kennis over 

elkaars kunnen en verbeteren samenwerking. 

• Communicatie 
o MultiDisciplinair Overleg (MDO): indicatiestelling en behandelplan doornemen, liefst 

samen met de patiënt.  
o Uitkomsten/ervaringen anoniem delen met lerend netwerk. 
o Netwerkbijeenkomsten in de regio om elkaar te leren kennen. 
o Zorgverzekeraars betrekken. 
o Voorlichting en arbocuratieve samenwerking.  
o Sowieso: multidisciplinaire samenwerking, helder voor alle betrokkenen welke weg 

gekozen wordt en tussentijds evalueren en eventueel bijstellen van het plan. 
Training van zorgprofessionals door een bedrijfsarts over hoe je het gesprek voert 
over werk. 
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• Anders 
o Naast regelmatige revisie Zorgpad Long COVID op basis van nieuwe kennis, ook 

bijhouden richtlijnen acute COVID want betere zorg in acute fase betekent minder 
long COVID (dus preventie). Zorgen dat die informatie patiënten en zorgprofessionals 
bereikt. 

o Zelfmanagement voor patiënten meer praktische handen en voeten geven. 
o Patiënt begeleider die toegang heeft tot up to date kennis. Niet alleen evidence 

based (en gepubliceerd) maar ook practice-based kennis gebruiken. Anders lopen we 
achter de feiten aan. 

o Samenwerking: zorgen voor financiering, bijvoorbeeld via POH geldstroom. 
Het moet makkelijk leesbaar/toepasbaar blijven. Het gros van de mensen gebruikt iets dergelijks niet 
vaak. En je moet een laag dieper kunnen komen op het moment dat je behoefte hebt aan meer 
achtergrondinformatie. Een doorklikbare PDF van maken. 
 
De richtlijn biedt heel veel informatie waar je makkelijk in ‘verdwaalt’. De praktijk leert dat in regio’s 
vaak wordt samengewerkt volgens eigen ideeën en gebaseerd op ervaringen met de zorg die wordt 
geleverd. Het is lastig om echt 1 lijn te trekken landelijk, er is niet direct een oplossing hoe dat beter 
te doen. Het Zorgpad dat we nu ontwikkelen kan er wel een mooie hulp bij zijn. 
 
Mbt het Zorgpad dat er nu ligt: paramedische herstelzorg verder specificeren, met name: waar ga je 
als eerste naar toe? Mensen worden snel naar de fysiotherapeut gestuurd maar zijn soms beter af 
om eerst naar de ergotherapeut/oefentherapeut of logopedist te gaan omdat het misschien nog 
helemaal niet haalbaar is om aan je conditie te gaan werken. Dit wordt ook gevonden in de 
interviews met patiënten en in de deelsessie over het Zorgpad als geheel. Eerst werken aan balans 
belasting/belastbaarheid en ademhaling op peil krijgen, en daarna fysiotherapie. Deze volgorde is 
precies wat we in het Zorgpad moeten vangen. 
 
Onderscheid het met elkaar samen werken en met elkaar samen leren. Daar zit wezenlijk verschil 
tussen. Meest optimale situatie: in intervisie samen leren. Dat is een voorwaarde om te weten wie 
wat doet en om nieuwe updates gelijk mee te krijgen. Wat zou helpen is eens in de 3 maanden een 
landelijk toegankelijke online bijeenkomst te organiseren waarin je rondom een van de profielen een 
casus met elkaar bespreekt. Er zijn wel generieke modules ontwikkeld om interprofessioneel samen 
te werken en samen te leren.  
 
Een casemanager zoals in het Nijmeegse kent de sociale kaart en kan de benodigde mensen met 
elkaar in contact brengen en is tevens de ingang om gefocust nascholen en leren te realiseren. C-
support kan daar ook een rol in hebben. C-support kan bijvoorbeeld de huidige status ten aanzien 
van werk en inkomen en nieuwe medische kennis inbrengen in het netwerk met een systeem dat je 
daarvoor maakt. Bijvoorbeeld via een publiekelijk toegankelijke website. 
 
Financiering: vanuit huisartsenzorg wordt er soms wel geld voor multidisciplinaire Long COVID zorg 
vrij gemaakt, vanuit paramedische zorg is daar vaak geen ruimte voor. Bijvoorbeeld: een extended 
scope specialist (speciaal opgeleid om multidisciplinaire samenwerking te coördineren) die betaald 
wordt vanuit POH gelden via de huisarts en daarmee MDO’s kan organiseren en kennisuitwisseling. 
Ook zorgverzekeraars betrekken om te kijken wat nodig is en hoe zij daarin kunnen ondersteunen. 
Revalidatiezorg wordt bijvoorbeeld niet vergoed. In een gesprek na deze werkconferentie met een 
revalidatie arts bleek dat dit was wegens ontbreken van een wetenschappelijke basis in de vorm van 
RCTs die (kosten-)effectiviteit aantonen, maar in het geval van een nieuwe ziekte als Long COVID met 
zoveel patiënten kan daar niet op gewacht worden en moeten we ook leren van ervaringen met 
andere ziektebeelden en uit de praktijk. Dus zullen we met zorgverzekeraars om de tafel moeten om 
het te hebben over hoe dit aan te pakken. 
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Perspectief van patiënten die met veel zorgverleners te maken krijgen: het is van belang om die 
multidisciplinaire aanpak zoveel mogelijk voor langere tijd vol te houden, ook in de combinatie met 
de 2e lijn. Ook als er niks uit onderzoek van de longarts komt en terug wordt verwezen naar huisarts, 
want de klachten blijven wel. Dan is het mooi als er ook verder gekeken kan worden in het 
ziekenhuis, breder dan alleen de longarts en dus binnen het ziekenhuis een vervolgstap mogelijk 
wordt naar andere specialisten als nodig en met wat kortere lijnen, niet direct terug naar de huisarts. 
Gevoelsmatig is er best een afstand tussen huisarts en medisch specialist. De Longarts kan de regie 
nemen en verwijzen voor multidisciplinaire revalidatie. Landelijk zijn er helaas weinig 
revalidatietrajecten. Veel longartsen verwijzen mensen na het uitsluiten van restschade terug naar 
eerste lijn. In Friesland zijn er maar twee plekken waar revalidatie wordt aangeboden vanuit 2e lijn.  
 
Heel duidelijk komt opnieuw naar voren: er moet multidisciplinair/interprofessioneel gekeken 
worden naar Long COVID, ook werkgerelateerde zorg moet daarin worden meegenomen. Bij veel 
ziektebeelden doen we als standaard zorg al MDO’s, maar dat wordt langzamerhand wel veel voor 
huisartsen (met veel verschillende ziektebeelden). Dus het kan helpen om iemand anders dan de 
huisarts aan te stellen of aan te wijzen die de regie houdt.  
 
Bij revalidatie heeft een Stepped care model de voorkeur waarbij zo laag mogelijk wordt gestart: 

1. Online informatie (0e lijn) 
2. Welke therapeut(en) pas(sen) daarbij vanuit 1e lijn.  
3. Bij therapieresistentie naar 2e lijn met standaard MDO’s: dit geldt voor een klein percentage 

(dat is dure zorg die alleen wordt gefinancierd als stap 2 niet lukt). 
4. Arbeidsrevalidatie (andere financieringsstroom). Kan geïnitieerd vanuit de bedrijfsarts of ook 

vanuit 1e of 2e lijn. Werkgever betaalt daarin mee. 
 
Arbeidsgerichte zorg als perspectief: werkbehoud is heel belangrijk. Het lastige is dat de bedrijfsarts 
niet in de 1e lijn zit. Deze is vaak lastig te bereiken terwijl het idealiter mooi zou zijn om hen ook in de 
1e lijn te betrekken zoals we dat vaak in de 2e lijns revalidatie wel al doen. Lastig hoe we dit 
vormgeven. Voorlichting in arbocuratieve zorg: de verschillende betrokken professionals vanuit zorg 
en arbeid moeten elkaar in ieder geval weten te vinden zodat de neuzen dezelfde kant op staan in 
het belang van de patiënt. Bedrijfsartsen reageren heel verschillend, zo is de ervaring: van heel 
meegaand en meedenkend, tot ellenlange verklaringen van patiënt nodig om 
toestemmingsverklaringen, tot niet willen overleggen. Hoe kunnen we de bedrijfsarts prominenter in 
het zorgnetwerk naar voren laten komen? Op het moment dat er een belemmerende factor wordt 
ervaren zoals druk op werkhervatting, werkt dit belemmerend op het herstel. Dat is een belangrijke 
constatering!  Huisartsen en bedrijfsartsen zouden elkaar onderling dan ook moeten vinden en 
zichtbaar zijn om in een MDO kennis uit te wisselen. Je moet als zorgverlener weten bij welk bedrijf 
iemand werkt en welke bedrijfsarts daarbij hoort. Patiënt weet dat zelf ook vaak niet, dat maakt het 
ook lastig. De casemanagers in de regio regio Nijmegen hebben training gekregen van een 
bedrijfsarts over waar je aan moet denken als je het over werk hebt en hoe je dit bespreekbaar 
maakt. Arbeidsrevalidatie is een andere financieringsstroom dan medisch specialistische revalidatie. 
Dan kan revalidatie wel sneller bekostigd worden.  
 
De nazorg kan meer uitgesplitst in de 2e en 3e lijn. Daar worden mensen behandeld die heel laag 
belastbaar zijn. Die worden in de revalidatie een aantal maanden interdisciplinair behandeld. Maar 
daarna is het niet klaar. Je ziet dat mensen weer beginnen met werk en dat langzaam opbouwen, en 
dan soms weer terugvallen. Als mensen activiteiten weer op pakken, is het belangrijk dat dit goed 
begeleid wordt, zowel vanuit zorg als vanuit arbeid. Een casemanager zou hierin ideaal zijn. Patiënt 
moet kunnen sparren met iemand die de benodigde kennis heeft om het opbouwen van activiteiten 
te ondersteunen. Dat kan niet altijd een medisch specialist zijn want die kan dat niet behappen. Je 
kunt niet iedereen die je in behandeling hebt gehad, regelmatig blijven zien. Maar die mensen 
hebben wel recht op goed advies en nazorg. Maar alleen maar ‘nazorg’ noemen, is te vaag. Dat 
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moeten we op verschillende onderdelen verder uitwerken. Mensen kunnen in een latere fase tegen 
hele andere dingen aanlopen dan eerder in het traject. 
 
Kan ZonMw een rol spelen in het ontwikkelen van de sociale kaart? Want het is cruciaal dat je weet 
wie je waar kunt vinden en weet wat je  aan elkaar hebt om elkaar optimaal aan te vullen. Om op 1 
lijn te kunnen werken rondom de patiënt en diens behoeftes. Oefentherapie valt wat tussen 
ergotherapie en fysiotherapie in en staat nu niet specifiek genoemd. Dat voegen we toe aan het 
Zorgpad. Er zijn nog een aantal relevante vragen. Welke meetinstrumenten zet je in een patiënt te 
kunnen volgen? Hoe maak je verandering zichtbaar en bespreekbaar? Aangezien patiënten vaak al 
laag belastbaar zijn, wil je geen dubbel werk doen. Daarom is afstemmen onderling extra belangrijk. 
 
Om ervoor te zorgen dat men in het Noorden het Zorgpad wist te vinden zijn twee webinars voor 
allerlei professionals georganiseerd. Een netwerk van 20 mensen heeft een handreiking geschreven 
met ook huisartsen en bedrijfsartsen, die is verspreid via de longartsen  naar de ziekenhuizen, 
paramedici en huisartsen. Het zou een goed idee zijn het Zorgpad te verspreiden via het NHG of via 
Medisch Contact. 

2.8 Verslag deelsessie ontwikkelen informatie voor patiënten 

Aanwezigen:  ervaringsdeskundige en psychosomatisch fysiotherapeut 
Leiding en verslag: Thea van Asselt en Tanja Fens 
  

Huidige informatievoorziening is niet voldoende. Het is belangrijk om informatie centraal en 
eenduidig beschikbaar te hebben, zodat patiënten weten dat: 

- COVID op veel plaatsen in het lijf symptomen kan veroorzaken/gevolgen kan hebben  

- Langdurige klachten veel voorkomen – zonder te dramatiseren 

- Het meestal weer overgaat (heel belangrijk!) – snelheid waarmee is mede afhankelijk van 

hoe belastbaarheid en belasting is en te regelen valt 

Niet alleen patiënten moeten geïnformeerd worden maar ook de zorgprofessionals – patiënten 
krijgen soms ook van hun behandelaar niet de juiste informatie, en er wordt veel doorverwezen 
zonder duidelijk doel. Richtlijnen van de diverse beroepsgroepen laten behoorlijke verschillen zien. 
De Richtlijn van de bedrijfsartsen lijkt tot nu toe het meest pragmatisch. Professionals zijn niet altijd 
goed op de hoogte van de richtlijnen van de eigen beroepsgroep.   
Hoe de informatie te verpakken is een uitdaging: er is een veelheid aan symptomen en een veelheid 
aan adviezen. Daarbij zijn er grote verschillen in hoeveel informatie patiënten kunnen verwerken en 
er zijn ook veel patiënten die geen Nederlands spreken/lezen.  
 
De eerste stap is informatie over basis-onderwerpen en de centrale boodschap: je zit in een lastige 
situatie, hoe ga je daarmee om. Van daaruit verder klikken naar specifieke onderwerpen die van 
toepassing zijn. Op dit moment is al heel veel informatie beschikbaar op websites als coronaplein, C-
support etc. Maar doordat er zoveel informatie is, en er ook nog steeds veel informatie bij komt, 
zonder veel structuur, verdwalen mensen erin. Een kapstok voor de structuur zou het model van 
positieve gezondheid kunnen zijn. De meest geschikte plek is coronaplein.nl – waar veel andere 
informatiebronnen (VWS, RIVM, facebookgroepen etc) dan weer naar kunnen verwijzen/linken. 
Preventie: door patiënten alert te maken op symptomen van Long COVID zou erger voorkomen 
kunnen worden. Geen bangmakerij, maar zorgen dat klachten beter geduid kunnen worden (ook dit 
geldt voor zowel patiënten als zorgprofessionals).  
 
Het verdient aanbeveling om een route aan te brengen op de website. Hierbij zou onderscheid 
kunnen worden gemaakt naar het ‘soort’ Long COVID dat een patiënt heeft: bijvoorbeeld revalidatie 
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na IC traject, langdurige klachten maar wel behapbaar en met duidelijk herstel, zware langdurige 
klachten (geen enkele inspanningstolerantie), alleen geur- en smaak verlies.  
 
Er is financiering nodig om de website te (her)bouwen en onderhouden. Te denken valt aan 
zorgverzekeraars, eventueel in combinatie met gemeenten, of betaald uit zorg/ICT-gelden op basis 
van de grote aantallen patiënten. Veel partijen hebben iets te winnen bij goede 
informatievoorziening en preventie. 
 

2.9 Verslag deelsessie ontwikkelen patiënt profielen 

Deelnemers: bedrijfsartsen, huisartsen (o.a. van C-support), een logopedist, wetenschappers en 
ervaringsdeskundigen.  
Leiding en verslag: Judith Rosmalen en Sander van Zon 
 
De eerste reactie van de deelnemers is dat het lastig is om patiënt profielen te maken, zeker in 
verband met de mix van problemen. De deelnemers zijn zeer nieuwsgierig naar uitkomsten van 
onderzoek hiernaar in de toekomst. 
 
Daarna zijn de gepresenteerde profielen op basis van symptoomclusters besproken, en gerelateerd 
aan de eigen ervaring. Het eerste dat opvalt is dat de gepresenteerde symptoomprofielen geen 
cognitieve klachten bevatten. Dat komt doordat deze niet vanaf het begin zijn uitgemeten bij de 
deelnemers. De ervaringsdeskundigen deelden dat juist de cognitieve klachten problematisch zijn; 
prikkels zijn snel te veel, en het is moeilijk om te concentreren. Bij één van de ervaringsdeskundigen 
ontstonden de problemen met de prikkels over de tijd, mogelijk doordat ze “door” haar 
vermoeidheid is heengegaan. Problemen met prikkels zijn bij haar wel weer afgenomen waardoor nu 
vooral vermoeidheid een probleem is. De bedrijfsarts vraagt zich af of cognitieve klachten ook 
aanwezig zijn in afwezigheid van vermoeidheid, dus of deze klachten op zichzelf staan of samen 
hangen met vermoeidheid. Eén van de ervaringsdeskundigen heeft ervaren dat haar cognitieve 
klachten samen kijken te hangen met vermoeidheid. In de Lifelines data zou dit onderzocht kunnen 
worden. 
 
Vervolgens is gediscussieerd over welke profielen mensen uit de klinische praktijk herkennen. De 
bedrijfsartsen schetsen een paar profielen. Allereerst is er de groep waarbij COVID de trigger is voor 
langdurige klachten, bij een al langer sluimerende overbelasting. Dan is er de groep met veel 
lichamelijke klachten en mogelijk orgaanschade door COVID. Veel mensen zitten hier tussenin. Ook 
onderliggend lijden kan grote rol spelen. Huisartsen zien eigenlijk te weinig patiënten met Long 
COVID in hun praktijk (n=5 per praktijk) om profielen te kunnen herkennen. Concentratie van 
patiënten is belangrijk om patronen of profielen te herkennen. De huisarts van C-support heeft 400-
500 patiënten gezien en herkent niet dat het vooral mensen waren die al tegen een burn-out 
aanzaten. Veel mensen waren in balans voor COVID, maar het wegvallen van het werk is ook een 
stressor op zichzelf. De ervaringsdeskundigen beamen dit: de overbelasting is hoogstwaarschijnlijk 
ontstaan vanuit het ondanks de klachten “doorgaan” in het werk. De werkomstandigheden waren 
niet passend bij belastbaarheid. De bedrijfsarts benadrukt dat reïntegratie na klachten dus rekening 
moet houden met dat werkzaamheden passen bij de belastbaarheid. Iemand terugplaatsen in een 
omgeving waar de prikkels te groot zijn of de “vraag” te hoog is zal hoogstwaarschijnlijk niet 
duurzaam zijn. Het verschil tussen bedrijfsartsen en huisartsen in profielen op basis van klinische 
indruk is opvallend. Dat komt waarschijnlijk doordat bedrijfsartsen en huisartsen andere populaties 
zien. De eerste resultaten naar zorggebruik en de gegevens van C-support laten zien dat de 
bedrijfsarts een minderheid van de patiënten ziet. De huisarts ziet een grotere proportie, maar ook 
nog steeds maar een deel van de mensen met langdurige klachten. We moeten voorzichtig zijn 
inzichten/bevindingen van de ene populatie te extrapoleren naar de andere populatie.  
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In het laatste deel van de bijeenkomst werd gediscussieerd over op basis waarvan de profielen 
opgesteld zouden moeten worden. Vanuit de ervaringsdeskundigen werd gesuggereerd deze op 
basis van symptoomclusters te maken, zoals ook in de gepresenteerde Lifelines analyses is gedaan.  
 
Dit soort profielen kunnen zicht geven op onderliggende mechanismes en daarmee mogelijk nieuwe 
aangrijpingspunten voor behandeling suggereren. De zorgprofessionals hebben een voorkeur voor 
profielen die een handelingsperspectief schetsen. Het zou interessant zou zijn om bijvoorbeeld een 
predictie model te ontwikkelen waarin we voorspellers van langdurige klachten opnemen. Dit soort 
profielen zouden gebruikt kunnen worden om te bepalen wie er doorverwezen zouden moeten 
worden, en waar naartoe. Er moet daarbij een balans gevonden worden tussen voldoende profielen 
die recht doen aan verschillende groepen patiënten, en een werkbaar aantal profielen die elk een 
voldoende grote groep beschrijven. En een predictiemodel blijft complex, omdat we te maken 
hebben met verschillende varianten, verschillende vaccinaties, en verschillende golven. Er is 
consensus dat patiënten uit de eerste golf anders behandeld zijn dan patiënten uit latere golven. Het 
lijkt de deelnemers niet zinvol om profielen te schetsen op basis van de ernst van de ziekte gemeten 
via ziekenhuisopname. Veel mensen uit de eerste golf hebben geen opname gehad terwijl ze in een 
latere golf hoogstwaarschijnlijk wel zouden zijn opgenomen.  
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3 Lessen uit tweede werkconferentie – aanpassing Zorgpad 
 
Eerst beschrijven we op hoofdlijnen wat we hebben geleerd. Vervolgens gaan we in op mogelijke 
activiteiten voor het lopende project en/of de periode daarna en tot slot presenteren we een 
volgende versie van het Zorgpad waarin de kennis uit de tweede werkconferentie is verwerkt. 

3.1 Wat hebben we geleerd 

• Openheid en een gezamenlijke zoektocht naar maatwerk zijn essentieel: 
o Het is helpend voor de patiënt als andere diagnoses worden uitgesloten: dat zorgt 

ervoor dat men zich gehoord en gezien voelt en geeft een bepaalde rust om te 
werken aan herstel. 

o Wees als zorgverlener eerlijk naar de patiënt toe over niet-weten en doen wat kan. 
o Meet hoe het gaat: daarbij ook terugval in de tijd meten (langer) na een activiteit. 

• De noodzaak van multidisciplinaire zorg (of nog beter: interdisciplinaire samenwerking) werd 
opnieuw heel duidelijk. Op zoek naar mogelijkheden om knelpunten hierbij op te lossen: 

o Vooraf niet weten waar je het meest aan zult hebben, maakt zorg en behandeling 
lastig. De huisarts kan aangeven dat we inmiddels weten dat er verschillende dingen 
spelen bij dit syndroom en dat er daarom verschillende dingen tegelijkertijd ingezet 
worden of beginnen bij de ene discipline en daarna naar de volgende. Verschillende 
disciplines moeten daarbij kennis hebben van elkaars mogelijkheden zodat ze naar 
elkaar kunnen doorverwijzen (signaleringsfunctie). 

o Verwijzen vanuit een realistisch doel. Kijk dan goed wat nodig is en in welke 
volgorde. Bij lage belastbaarheid beginnen met logopedie en/of ergotherapie en pas 
daarna fysiotherapie om te trainen of oefentherapie. 

• Er is een sociale kaart nodig: 
o Professionals moeten transparant zijn in en duidelijk over wat je van welke 

professional kunt verwachten. 
o Er is een behoefte aan regionale en landelijke sociale kaarten: men moet elkaar 

weten te vinden om samen te werken. 

• Belang van preventie: 
o Long COVID voorkomen door kennis over acute fase bij patiënten en zorgverleners te 

krijgen. 
o Terugval preventie, bijvoorbeeld na een revalidatietraject of als iemand weer (meer) 

aan het werk gaat. 

• Belang van samenwerken 1e en 2e lijn met bedrijfsarts en werkgever: dat is niet 
vanzelfsprekend terwijl werkbehoud heel belangrijk is en samenwerken hier echt loont. 
Huisartsen zien een andere groep dan bedrijfsartsen en beide professionals zien lang niet 
iedereen terwijl dat misschien wel zou moeten. Er is op dat terrein veel te winnen want 
overbelasting op het werk (maar ook in studie) wordt wel gezien als een belangrijke oorzaak 
van aanhoudende klachten en ook van terugval. 

• Het Zorgpad dat er ligt in de vorm van een stroomdiagram is mooi en helpend. Nu is er een 
koppeling nodig aan de beschikbare kennis over behandeling (de richtlijn) en dit vervolgens 
makkelijk beschikbaar/vindbaar maken. 

• Het is nodig de financiering van benodigde zorg te bespreken met Zorgverzekeraars en te 
leren van bestaande oplossingen in de regio (zoals een longarts die in het Noorden het 
casemanagement doet of een extended scope fysiotherapeut die betaald wordt vanuit POH 
budget). 

• Zelfmanagement dient meer handen en voeten gegeven te worden. 

• Maak onderscheid tussen samen werken (interdisciplinair) en samen leren. 

• Werken met profielen als voorspellers van uitkomsten en hulp bij in te zetten zorg, kan 
helpend zijn. Het is echter een complex syndroom dat niet makkelijk in een aantal profielen 
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te vatten is. Vandaar ook de keuze voor drie profielen in het stroomschema, overgenomen 
uit het Zorgpad voor (algemene) chronisch aanhoudende klachten met daarnaast een profiel 
waarbij ook sprake is van aantoonbare restschade of het post-IC syndroom. Dit lijkt daarom 
voor nu eerst een goede manier zolang we niet meer kennis hebben over profielen en 
bijbehorende behandeling. 

3.2 Welke acties nog binnen de mogelijkheden van het lopende project plus idee voor vervolg 

• Hulp om wat er ligt bruikbaar/toepasbaar te maken 
o Richtlijn en Zorgpad aan elkaar koppelen, bijvoorbeeld in een doorklikbare PDF op 

een website met informatie voor zowel patiënten en zorgprofessionals. 
o Handreiking schrijven naar voorbeeld van Zorgpad voor het Noorden. 
o Artikel Medisch Contact/NTvG om de kennis te ontsluiten. 
o In gesprek met ontwikkelaars van relevante websites om gezamenlijk te zoeken naar 

mogelijke manieren voor communicatie rondom zelfmanagement en mogelijkheden 
in de zorg (C-support, Longfonds en Thuisarts.nl) – op zoek naar extra subsidie om dit 
ook te realiseren. 

• Bijeenkomsten – landelijk leernetwerk en van daaruit het Zorgpad door ontwikkelen. 
Casuïstiek bespreken, nieuwste kennis delen. 

• Specifieke aandacht voor arbeidsgerichte zorg: scholing van professionals in 1e en 2e lijn over 
wat mogelijk is. Nadenken over activiteiten om die lijnen bij elkaar te brengen. Contact 
hierover met de organisatie ‘COVID-19 en werk’ is een eerste stap (zij zijn al betrokken). En 
de kwalitatieve data specifiek analyseren op de ervaringen met werkaanpassingen. 

• Begin maken met ontwikkelen sociale kaart landelijk en regionaal (rol voor ZonMw? – 
vervolgproject?). Hier kan ook de sociale kaart van NALK behulpzaam zijn. 

3.3 Aanpassingen versie 4 Zorgpad: versie 5 maken 

• Verwijzing naar 2e lijn is niet alleen bedoeld om restschade van de COVID-19 infectie vast te 
stellen/uit te sluiten maar ook om andere mogelijke diagnoses uit te sluiten. Toevoegen in 
schema. 

• Eerlijk zijn over niet-weten toevoegen bij opties bespreken huisarts/bedrijfsarts. Samen 
bekijken wat te doen en steeds evalueren en vervolgstappen zetten. 

• Bij lage belastbaarheid beginnen met ergotherapie en/of logopedie en pas daarna 
fysiotherapie. Als tussenstap is oefentherapie geïndiceerd (die ook toevoegen).  

• Er zit een lijntje ‘monodisciplinair’ bij lichte klachten: daar aan toevoegen dat het 
multidisciplinair kan worden als nodig (gezien het belang dat men hecht aan een 
multidisciplinaire blik). 

• Na revalidatie ook nazorg organiseren in de 1e lijn: toevoegen in stroomschema. En terugval 
preventie bij huisarts en bedrijfsarts toevoegen. 

• Betrekken werkgever en bedrijfsarts is belangrijk voor herstel: geen externe druk voelen om 
snel weer aan het werk te gaan, dat werkt averechts. 

• Gewone revalidatie wordt alleen vergoed als het in de 1e lijn niet is gelukt (stepped care – 
toevoegen).  

• In plaats van het woord ‘vervolg’ middenin het schema, toevoegen ‘doelgericht verwijzen’. 

• Coronaplein heet nu postcovid.nl : wijzigen. 

• Link naar de zorgkaart van het Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten toevoegen. 
 
 
Op de volgende pagina zijn deze punten verwerkt in versie 5 van het Zorgpad. 
 
In de loop van 2022 zullen we naar aanleiding van verdere analyse van de interviews mogelijk nog 
meer aanpassingen doorvoeren.
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3.4 Korte toelichting Zorgpad 

Centraal staat het klachtenpatroon, de ernst daarvan en de mate waarin dit iemands functioneren 
beïnvloedt. In behandeling/begeleiding speelt informatie over Long COVID voor patiënten en hun 
naasten een heel belangrijke rol – eerst vooral tijd voor herstel nemen. Stepped care is het 
uitgangspunt: de patiënt wordt niet zwaarder behandeld dan strikt noodzakelijk. Daarnaast is het 
heel belangrijk om vanaf het begin te weten hoe je met de klachten en problemen om moet gaan, 
toegang te hebben tot kennis die er is en die kennis toegankelijk te maken. Patiënten kloppen bij 
verschillende professionals aan; het Zorgpad begint dus waar de patiënt zich laat zien. Dat kan 
bijvoorbeeld een huisarts zijn of een bedrijfsarts of een medisch specialist. En het Zorgpad is niet 
lineair maar circulair. Dat is verbeeld met de cyclus in het plaatje links waarbij iemand de regie 
neemt. Wie dat is, verschilt per regio. 
 
Omdat we nog lang niet alles weten over ontstaan en behandeling, kunnen we slechts bouwen op 
beperkte wetenschappelijke kennis en op ervaringen in de praktijk van patiënten en 
zorgprofessionals. Patiënten geven aan dat ze het belangrijk vinden dat professionals hier eerlijk en 
duidelijk over zijn. 
 

• De patiënt staat centraal, daar begint het Zorgpad: bij de vraag van de patiënt met Long 
COVID. 

• Aangrijpingspunt bij de behandeling is de invloed die de klachten hebben op het 
functioneren van de patiënt. Zo kwamen we op de indeling in profielen, analoog naar 
bestaande richtlijnen voor aanhoudende lichamelijke klachten.  

• Bovenaan staan huisarts, bedrijfsarts en specialist. Vaak begint daar de 
behandeling/verwijzing, mede vanwege de financiering van paramedische herstelzorg omdat 
er dan een verwijzing nodig is. Specialisten in het ziekenhuis verwijzen vaak door naar de 1e 
lijn, meestal via de huisarts. En mensen gaan soms gelijk naar de fysiotherapeut. Die 
verwijzen dan vaak eerst naar de huisarts.  

• De basis is voorlichting en advies; dat sluit aan bij de richtlijn. Waar een patiënt ook aan 
klopt, informatieverstrekking vindt iedereen van groot belang, inclusief patiënten zelf. Dit is 
op allerlei plekken te vinden zoals het coronaplein van het Longfonds, C-support of 
Thuisarts.nl. Zelfzorg bij corona is anders dan bij een griepvirus en we weten inmiddels dat 
hier vooral een balans tussen in- en ontspanning van belang is en dat vermoeidheid lang aan 
kan houden. Bij Long COVID is dit zo mogelijk nog belangrijker. Een terugval ligt op de loer.  

• Bij specifieke problematiek wordt zo nodig verwezen voor een paramedische behandeling of 
2e lijns consultatie. De pas verschenen richtlijn schrijft verwijzing naar 2e lijn voor 
multidisciplinair overleg voor in de volgende gevallen: 

o onvoldoende herstel van matig tot ernstige samenhangende klachten na 6 maanden 
behandeling in de 1e lijn; 

o grote complexiteit van de klachten; 
o diagnostische twijfel of de combinatie van klachten en het beloop passen bij 

langdurige klachten na COVID-19. 

• Huisartsen verwijzen in de praktijk nu vaak door naar de ergotherapeut (bij ernstige 
disbalans en vermoeidheid), fysiotherapeut (als er wel enige belastbaarheid is maar die weer 
verder moet worden opgebouwd), diëtist, logopedist (vanwege ademhalingsproblemen), of 
oefentherapeut. Dit is ook afhankelijk van wie in het netwerk in de regio ervaring/expertise 
heeft. Bedrijfsartsen verwijzen soms naar de huisarts of POH-GGZ, soms ook gelijk naar 
paramedische zorg en dan met een voorkeur voor de ergotherapeut of logopedist. 

• Of de patiënt in aanmerking komt voor een revalidatietraject en welk traject het meest 
passend is, hangt af van de hulpvraag en motivatie van de patiënt, patiënt karakteristieken, 
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zoals kwetsbaarheid, belastbaarheid, complexiteit van de zorgvraag (noodzaak tot frequente 
medische nazorg en verpleegkundige handelingen), premorbide functioneren, en welke 
doelen behaald dienen te worden 

• Afhankelijk van bij wie de patiënt begint is uitgangspunt voor wie bepaalt welke behandeling 
noodzakelijk is;  dit verschilt ook per regio. Dat sluit aan bij wat er beter zou kunnen: 
samenwerking en casemanagement. De zorgkaart van het NALK kan daarbij behulpzaam zijn. 

• Afhankelijk van het profiel, is andere zorg noodzakelijk, zoals uitgewerkt in stepped care. 

• Blijf bij langdurige (of verergerende) klachten na COVID-19 alert op andere of bijkomende 
oorzaken, zoals hartfalen, astma/COPD, angina pectoris, longembolie of een (nieuwe) 
respiratoire infectie. 
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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 Hoogleraar longziekten 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 

Michiel Bal patiënt nvt 

   

Professionals regio Groningen     

Joost Bergman Fysiotherapeut Fysiotherapie Bergman & de 
Haan, Emmen 

Rianne Kofman Revalidatie arts Treant 

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 

Gerbrig Versteegen Hoofd vakgroep medische 
psychologie 

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 

Ronald Stevens Leidt arbeidsrevalidatie; manager 
sport en gezondheid 

UMCG-Beatrixoord 
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Naam Functie/achtergrond Bij 

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     

Niels Hennekam Ergotherapeut Focus ergotherapie, 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 

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 

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 

Matthijs Ruiter Adviseur  Kennisinstituut FMS 

Charlotte Michels Adviseur Kennisinstituut FMS 

Claudia Wassing-Molema Betrokken bij richtlijnontwikkeling NHG 
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Naam Functie/achtergrond Bij 

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 

Ned. Ver. 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 

Esther Heideveld Programmamanager COVID-19 ZonMw 

Hannah Dijkhuis Programmamanager COVID-19 ZonMw 

Jeroen Kuiper Epidemioloog GGD-Groningen 

Bart Dollekens Bedrijfsarts, klinisch AD  C-Support 

Jaap Maas Bedrijfsarts-epidemioloog AmsterdamUMC 

Suzanne de Rooij Communicatie C-support 

Annemieke Schaafstra Communicatie (en huisarts) Thuisarts.nl 

Annelijn Goedhart Communicatie Postcovid.nl (Longfonds) 

Suzanne Polinder Gezondheidseconoom ErasmusMC 
Iris Gerritzen Junior onderzoeker ErasmusMC 

   

Andere onderzoekers UMCG     

Sonja Brunet-van Ockenburg Internist-endocrinoloog i.o. UMCG 

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

UMCG 

Sander van Zon Senior onderzoeker Arbeid en 
Gezondheid 

UMCG 

Nienke Verheij Junior onderzoeker UMCG 

Alina Rozeboom Onderzoeksassistent UMCG 

Andrea Fokkens Senior onderzoeker UMCG 

Manna Alma Senior onderzoeker UMCG 

Tanja Fens Senior onderzoeker, PharmD, 
gezondheidseconoom 

UMCG 

Thea van Asselt Senior onderzoeker, 
gezondheidseconoom 

UMCG 

 


