


Recente cijfers



Lopend onderzoek naar LongCOVID



Definitie

● Long covid / post covid

● Post COVID-19 conditie

● Post COVID syndroom



Definitie in het LongCOVID-onderzoek

● 1 of meerdere klachten die vaker voorkomen bij mensen 

na COVID-19 vergeleken met mensen zonder COVID-19

● Testgroep

- 9116 cases: positief getest

● Controlegroepen:

- 1698 test-negatieve controles: mogelijk andere 

respiratoire infectie

- 3708 populatie controles: algemene populatie

Fatigue

Headache

Runny nose

Dyspnea

Concentration problems

Difficulties in busy environment

Sneezing

Sleep problems

Loss of smell

Cough

Muscle pain/Joint pain (not sports 

related)

Sore throath

Brainfog

Problems with memory

Mucus from throath or nose

Ringing ears

Loss of taste

General malaise

Chest pain or chest tightness

Dizziness

Post exertional malaise



Bijna de helft van de deelnemers aan het LongCOVID-onderzoek meldt 3 maanden 

na COVID nog 1 of meerdere klachten. Wat is je inschatting van het aandeel van 

deze deelnemers met deze klachten waarbij de klachten daadwerkelijk door COVID-

19 werd veroorzaakt?

Pollvraag

A) 0-15% van deze klachten

B) 15-30% van deze klachten

C) 30-50% van deze klachten

B) >50% van deze klachten



1 of meerdere klachten na 3 maanden

Tijdframe inclusie

mei - december 2021

Testgroep

- 9116 cases: positief getest

Controlegroepen

- 1698 test-negatieve controles: klachten maar 

negatief getest

- 3708 populatie controles: algemene populatie



Specificatie klachten na 3 maanden



Take to work message

● Bijna de helft heeft 3 maanden na COVID-19 nog klachten

● Klachten komen vaker voor dan bij mensen die geen COVID-19 hadden

● Vermoeidheid, benauwdheid en cognitieve problemen zijn vaak ernstig

● Vaccinatie voorafgaand aan infectie beschermt tegen verlies van reuk en 

smaak 3 maanden na infectie

● Vervolg richt zich op omikron, langere termijn, kinderen, en impact 

maatschappij



Langdurige klachten na COVID-19 vormen een groot probleem voor de 

volksgezondheid.

Pollvraag

A) Mee eens

B) Niet mee eens



Meest voorkomende klachten / problemen

● Vermoeidheid, verminderde inspanningstolerantie

● Spierzwakte

● Dyspneu (met of zonder thoracale klachten), disfunctioneel ademen

● Stemklachten

● Reuk- en smaakstoornissen

● Cognitieve klachten: concentratie- en of geheugenproblemen, verhoogde 

prikkelbaarheid

● Angst- en somberheidsklachten



Diagnose en aanvullende diagnostiek

● Oriënterend laboratoriumonderzoek, X-thorax of spirometrie in de 

huisartsenpraktijk dragen NIET bij aan aantonen of uitsluiten van COVID-19 

gerelateerde pathologie

● Verricht gericht aanvullend onderzoek uitsluitend om andere aandoeningen 

aan te tonen of uit te sluiten
○ D-dimeer bij vermoeden longembolie (zie NHG-standaard DVT en longembolie)

○ Wees terughoudend met ecg-onderzoek. Een normaal ecg sluit een myocarditis of pericarditis 

niet uit



Beleid in de eerste lijn

● Persoonsgerichte zorg afgestemd op individuele wensen en behoeften van 

patiënt met aandacht voor context

● Omgaan met onzekerheid, blijf aandacht geven, steun en hoop bieden

● Leefstijladvisering, evt. met hulp van fysio, ergo, logo, diëtist
○ Voldoende eiwitinname

○ Voldoende beweging, voldoende rust, voorkom overbelasting

● Geen medicatie (behalve symptomatisch)

● Aandacht voor gevolgen voor werk, afstemming bedrijfsarts

● Laagdrempelig contact met huisarts, evt. consultatie specialist

● Overweeg verwijzing bij langdurig ernstige klachten



• Digitale ziektelastmeter en verwijshulp 
COVID-19 voor gebruik in de 
huisartsenpraktijk

• Kennisdocument over effectiviteit van 
herstelzorg bij patiënten met COVID-19.

• Praktische leidraad met instructies voor 
nazorg COVID-19 per complexiteitsniveau. 



Take to work messages

● Geef persoonsgerichte, integrale en continue zorg

● Meest aanhoudende klachten gaan vanzelf over

● Zorg voor juiste balans tussen in- en ontspanning

● Aandacht voor impact van klachten op functioneren

● Verwijs desgewenst in overleg met patiënt naar paramedici of MDO in de 2e lijn



Als ik verwijs naar een (collega-)specialist in de 2e lijn, doe ik dat

Pollvraag

B) Voor aanvullende (functie-)onderzoeken

C) Voor specialistische therapeutische opties

D) Op verzoek van de patiënt

A) Voor uitsluiten andere pathologie



Adviezen Richtlijn

Wanneer verwijzen?

Zeer terughoudend - de 2e lijn heeft weinig meerwaarde / antwoorden

Longartsen:

● Spirometrie / X-thorax / goed gesprek
● CT thorax niet geïndiceerd
● Inzet van inspanningsdiagnostiek kan worden overwogen

Cardiologen:

● ECG, biomarkers
● MRI hart niet geïndiceerd

Neurologen:

● MRI hersen niet geïndiceerd



Tijdens opname Na 6 maandenNa 3 maanden

Autonome ontregeling, mitochondriële dysfunctie, endotheel/microvasculatuur afwijkingen

Kortademigheid in 

rust/ bij inspanning

Pijn op de borst

GEEN

Relatie 

Orgaanschade

Inspanningsonderzoek:

(Secundaire)

Hyperventilatie



Oorzaken Post COVID

Auto-immuniteit Dysbiose

Virale persistentie Weefselschade

Hypothesen





Adviezen Richtlijn

Behandeling

● Geen medicamenteuze therapie voor bevordering van het herstel

● Geef erkenning voor de klachten van de patiënt

● Overweeg verwijzing naar de tweede lijn voor een MDO bij: onvoldoende 

herstel na ≥ 6 maanden, grote complexiteit of diagnostische twijfel

● Let op red flags

● Zet hulpbronnen in



Red Flags

Behandelopties

● Steunkousen
● Ruim vocht & zout (10-12g)
● Propranolol (10-20 mg)
● Pyridostigmine (parasympathische autonome tonus verhogen)
● Ivabradine (vertragen sinusritme zonder effect bloeddruk)

Long COVID-19 and Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome- Is Dysautonomia to Be Blamed? MINI REVIEW article Front. Cardiovasc. Med., 09 March 2022 | https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.860198

https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.860198


Red Flags

https://www.cdc.gov/me-cfs/pdfs/interagency/Managing-PEM_508.pdf
https://longcovid.physio/post-exertional-malaise



Hulpbronnen



Take to work messages

● Wees terughoudend met verwijzingen naar de 2e lijn

● Kortademigheid ≠ longschade

● Erken de klachten

● Herken red flags
○ Dysautonomie / POTS

○ PEM / PESE

● Verwijs naar de juiste hulpbronnen



Ik weet me absoluut geen raad met de post COVID-19 patiënten! 

Pollvraag

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Niet mee eens

A) Helemaal mee eens

E) Absoluut niet mee eens



Context verwijzingen naar revalidatie

● ZorgDomein 1-11-2020 tot 1-1-

2022:
○ 237 verwijzingen (opeenvolgend)

○ 17 per maand

○ 3-4 per week!

○ ♀ 166 (70%)

○ ♂ 71 (30%)

○ 42 jaar (σ=18,8)

● >100 vanaf 1-1-2022 heden

● 156 eerste consult:
○ 71 (46%) iMSR*
○ *45 (29%) overbrugging eerstelijn
○ 65 (42%) eerstelijn
○ 8 (5%) eerstelijn, daarna alsnog iMSR

● 79 → 64 gestart iMSR:
○ ♀ 43 (67%)
○ ♂ 21 (33%)
○ 45 jaar (σ=13)



Biopsychosociale model

Biologisch:

• Verminderde belastbaarheid

• Verminderde inspanningstolerantie

• Vermoeidheid

• Immunopsychiatrie?

• 6MWT (n=49)

• 478 m (σ=121) (<5 km/uur)

• HF 105 bpm (σ=19)

• 698 m (σ=100); 52 jaar (σ=13); 146 bpm (σ=21)1

1. Mänttäri A et al, 2018, Clin Physiol Funct Imaging

biologisch

● geslacht

● leeftijd

● genetisch

● functies/anatomie

psychologisch

● stoornissen

● aandoeningen

● adaptatievermogen

● coping

● overtuigingen/geloof

sociaal

● relaties

● werk

● socio-economisch

● steun omgeving



Biopsychosociale model

Vaak de herstelbelemmerende factoren én 
te beïnvloeden

• Angst/PTSS (53%)

• Depressie (52%)

• Overbelasten (56%)
• Coping

• Acceptatie (36%)

• Werk (36%)

• Vaak onsuccesvolle werkhervatting

↓ (zelf)vertrouwen (in lichaam)

biologisch

● geslacht

● leeftijd

● genetisch

● functies/anatomie

psychologisch

● stoornissen

● aandoeningen

● adaptatievermogen

● coping

● overtuigingen/geloof

sociaal

● relaties

● werk

● socio-economisch

● steun omgeving



Herstelbelemmerende factoren

• Biopsychosociale model

• International Classification of 
Functioning, Disability & Health 
(ICF)

• Somatische, cognitieve, 
emotionele, gedragsmatige en 
sociale dimensie (SCEGS-model)2

Rubriceren van 
uitgebreide anamnese

2. NHG-standaard Langdurige klachten na COVID-19

= tijd



Behandeling

Uitleg, uitleg, uitleg2,3,4

• Tijdsbeloop

• “Normaliseren”

• Cognitieve klachten (brainfog)

• Overprikkelingsklachten

• Stress reduceren

• Overbelasten
• Acceptatieproblemen
• Coping
• Niet luisteren naar lichaamssignalen

2. NHG-standaard Langdurige klachten na COVID-19; 3. FMS-richtlijn 

Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19; 4. C-Support

executieve

processen

geheugen en

informatieverwerking

aandacht

piekeren/rumineren/catastrofen

stress

angst/depressie

vermoeidheid



Pas verwijzen naar revalidatie nadat:

● Stepped care
○ Eerstelijns fysiotherapie conform laatste richtlijnen (pacen)

○ Eerstelijns ergotherapie (principes belasting-belastbaarheid)

● Idealiter functiestoornissen in kaart gebracht
○ Pulmonaal

○ Cardiaal

○ Psychisch

● Vastlopen in meerdere gebieden/domeinen

● Voldoende belastbaar (2-3x/week dagdeel revalideren)

● Open voor gedragsverandering?



Take to work messages

● Er zijn aanwijzingen voor verminderde belastbaarheid en 

inspanningstolerantie

● Ga op zoek naar de herstelbelemmerende factoren

● Het biopsychosociale model (of iets soortgelijks) kan een mooie kapstok zijn 

om de patiënt mee te nemen in wat nu te beïnvloeden is en tot 

gedragsverandering te bewegen

● De meerderheid lijkt te overbelasten

● Deel van behandeling is reduceren stress

● Geef uitleg over de klachten en probeer de patiënt gerust te stellen




