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Revalidatietraject na Covid, het programma:

Korte inventarisatie van uw ervaringen met Covid19

Heart rate variability (HRV) en een blik op het HRV Herstelprogramma

Het HRV herstelprogramma bij Post Covid Syndroom (PCS), met regie voor zowel deelnemer als 

bedrijfsarts… in studie verband



Hoeveel Post Covid casus heb je in begeleiding?

Vraag

Ga naar de Yellenge app en beantwoord deze vraag in je scherm met de opties die 
worden aangeboden.



Post Covid Syndroom
In het kortNaam:

• Long covid

• PACS: post acute covid syndrome

• PCS: Post covid syndroom (gezondheidsraad)

Een samenraapsel van klachten:  fysiek, energetisch, cognitief en mentaal

Ontstaan aansluitend of 3 maanden na de acute infectie en min. 2 maanden doorlopend.  

Moeilijk uitleggen wat door covid virus specifiek wordt veroorzaakt, wat door andere factoren.



Post Covid klachten:

Energetisch: ernstige vermoeidheid
Fysiek: kortademig

pijn op de borst
spierpijn
hartkloppingen
hoofdpijn
langdurig verlies van smaak- en reukvermogen
spierslapte

Cognitief: aandacht en concentratie problemen
vergeetachtigheid 
totaal van vermoeidheid en cognitieve problemen Brainfog

Mentaal: depressie
ptss

Participatie: kwaliteit van leven
arbeid

Oorzaken:

PCS

Tabel
Factoren die mogelijk een rol spelen bij
langdurige klachten na covid-19. Bron: NTvG



Welke problemen in werk zie je bij PCS? 
Benoem dit in één of twee woorden.

Vraag

Ga naar de Yellenge app en beantwoord deze vraag in je scherm met de opties die worden aangeboden.



Welke verwijzingen zijn er nu als reguliere zorg?

Psycholoog Fysiotherapeut Ergotherapeut

Zie: FMS Covid19; NVAB dynamische richtlijn (energiebalans)



Wat mis je in de reguliere aanpak bij revalidatie trajecten 
bij PCS?

Vraag

Ga naar de Yellenge app en beantwoord deze vraag in je scherm met de opties die worden aangeboden.



Van reguliere zorg naar BioCheck
Uit een bedrijfsartsen perspectief



HRV 
Energy
Management
& performance

Wij helpen organisaties de fitheid &

belastbaarheid van medewerkers te 

verbeteren



Wat doet BioCheck? 
in beeld (E-health versie)

https://vimeo.com/665168506


BioCheck methode als revalidatie traject Post Covid



BioCheck cijfers

+1000 medewerkers

€ 27.700,00 

Tot 168% verbetering

Preventief én curatief

“Het eHealth programma van BioCheck heeft mij 

met mijn neus op de feiten gedrukt” –

Constance Weurman, Senior Human Resource Manager 

bij PricewaterhouseCoopers (PwC)

Meer dan 33% vermindering
in vermoeidheidsklachten binnen de werkende populatie!

hebben gebruik gemaakt van BioCheck

is de gemiddelde besparing op loonkosten bij uitval

van herstelvermogen, wat zorgt voor een 

betere weerbaarheid en meer energie

Programma’s op basis van data en behoefte 

+ 250.000 metingen
zijn er gedaan met de BioCheck software

Bij 16 dagen
minder verzuim zijn kosten inzet BioCheck terugverdiend



Belangrijke achtergrond informatie
HRV en autonome zenuwstelsel



Stans van der Poel

Gevalideerde methode



Wat is hartslagvariabiliteit (HRV)?

De Wat?



Hartslagvariabiliteit (HRV) is de fluctuatie in de tijdsintervallen tussen aangrenzende 
hartslagen. HRV indexeert de neurocardiale functie en wordt gegenereerd door hart-
herseninteracties en dynamische niet-lineaire processen van het autonome zenuwstelsel 
(ANS). HRV is een voortvloeiend gevolg van onderling afhankelijke regelsystemen die op 
verschillende tijdschalen werken om ons te helpen ons aan te passen aan ecologische en 
psychologische uitdagingen. HRV weerspiegelt de regulering van het autonome evenwicht, 
bloeddruk (BP), gasuitwisseling, darm-, hart- en vasculaire tonus, wat verwijst naar de 
diameter van de bloedvaten die BP reguleren, en mogelijk gezichtsspieren

Een gezond hart is niet metronoom. De oscillaties van een gezond hart zijn complex en 
constant in verandering, wat ervoor zorgt dat het cardiovasculair systeem snel kan 
aanpassen op plotselinge fysieke en mentale uitdagingen voor de homeostase van het 
menselijk lichaam. 

HRV in het kort

¹ Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public 
Health. 2017;5:258. Published 2017 Sep 28. doi:10.3389/fpubh.2017.00258



PPG betrouwbaar?
Gebruikersgemak en betrouwbaarheid op het gebied van PRV is gedaan door Schäfer¹. Die 
concludeert het volgende:

PRV is een inschatting van HRV en is bewezen voldoende nauwkeurig te zijn voor alleen gezonde 
(en meestal) jongere subjecten in rust.
Gematigde fysieke en mentale stress vermindert de overeenkomst tussen PRV en HRV tot een 
niveau dat onacceptabel is om te interpreteren.
Fysieke meer actieve niveaus, zoals wandelen of sporten zorgt voor onvoldoende overeenkomst 
tussen PRV en HRV, meestal door bewegingsgerelateerde invloeden. 

Photoplethysmography (PPG)
Is een techniek voor het monitoren van veranderingen in het bloedvolume in het microvasculaire
bed van weefsel. Kort nadat het QRS-complex op het ECG verschijnt, genereert de ventriculaire 
systole een pulsgolf die leidt tot een snelle stijging van de bloeddruk en het bloedvolume, deze 
verandering wordt gezien door de steile stijging van de pulsgolf (zie Fig. 2). De daaropvolgende 
afname komt overeen met hartdiastole en kan een secundaire piek bevatten, de zogenaamde 
dicrotische inkeping, die wordt toegeschreven aan het sluiten van de aortaklep. Puls-tot-puls 
interval (PP-interval) wordt gedefinieerd als een tijdsinterval tussen het stijgende deel van twee 
opeenvolgende pulsgolven.

Aangezien PP- en RR-intervallen niet gelijk zijn, is het altijd beter om de term hartslagvariabiliteit 
(PRV) te gebruiken in plaats van hartslagvariabiliteit (HRV) wanneer PPG-meting wordt gebruikt.

HRV meten: ECG en PPG

¹ A Schäfer and J Vagedes. How accurate is pulse rate variability as an estimate of heart rate variability? Int J Cardiol, 166:15–29, 2013.

Waar maakt BioCheck gebruik van?
BioCheck meet door middel van de elektroden op de Polar H10 de RR tijden en stuurt deze 
informatie door naar de BioCheck app of onze Windows software. Voor langere termijn en 
bewegingen is deze manier betrouwbaarder dan de PPG. Met name als je daar een 
trainingsprotocol op hebt gebaseerd.



Je kan HRV toepassen in het moderne leven 
om stress en herstelvermogen beter in kaart 

te brengen.
Maar wat is stress?

De Waarom?



Definitie

Fysiologische reactie op een tijdelijke abnormale situatie met als doel overleven, 
aanpassen en daarna herstellen.

Doel

Vanuit het perspectief van de evolutie: overleven. 

Probleem

Het stresssysteem wat we hebben geërfd weet niet altijd raad met het moderne leven.

Stress



Stresssysteem in het moderne leven

Alarm Aanpassing AanpassingAlarm Alarm

Alarm Aanpassing Trainen / Herstellen

Ideaal

Maximaal



Optimaliseren van energiemanagement

Presteren (Sympactic) (Parasympatic) Herstel

Het stresssysteem wat wij hebben geërfd weet niet altijd raad met het
moderne leven. Het heeft een taak om de overlevingskans te vergoten en het
lichaam voor te bereiden voor fysieke prestaties. Maar dit systeem reageert
(soms) nog net zo agressief op niet levensbedreigende situaties zoals
deadlines, prikkels van social media en zelfs een thriller kijken op Netflix.

Dit triggert het lichaam op een verkeerde manier en zorgt voor een
verhoogde verbranding in rust. Dit put op de lange termijn mensen uit en
brengt in verschillende vormen schade aan het lichaam mee.



De prijs van langdurig (hoog) presteren

Evgeny Stepanovich Kobytev



De prijs van langdurig (hoog) presteren



Relaxation and stress
Punt 1: Klant doet een BioCheck ademhalingsoefening

Punt 2: Klant krijgt een stressvolle mail.

Point 3: 4 minuten na het ontvangen van de mail is de 
stressactiviteit van het lichaam op hetzelfde niveau als 
iemand die buiten aan het hardlopen is!

Ontspanning
Zichtbare harmonie in de rode en gele lijn. 
Parasympatische activiteit en het vermogen tot 
herstel is hoog. 

Optimale energie verbrandingsproces in rust die 
past bij de arbeid die het lichaam levert.

Energiemanagement in BioCheck data



Je gaat het pas 
zien, als je het 
doorhebt
- Johan Cruijff -



Hi, hoe gaat het (echt) met je?

Data als interne spiegel



Wanneer ofwel de situatie extreem bedreigend is en het 
vermogen van het organisme om effectief te reageren 
overweldigt, of als de reactie op de een of andere manier 
wordt verhinderd (terughoudendheid), is er eerst een 
extreme sympathische (ergotrope) activering met verlies 
van vagale tonus. Bij aanhoudende provocatie is er een 
plotselinge intense co-activering van het parasympathische
(dorsale vagale) systeem samen met het sympathische, wat 
leidt tot bevriezing, instorten of dissociatie. Het ANS (en het 
hele CRN) raakt opgesloten in een disfunctionele toestand 
van extreem hoge activering van zowel het sympathische als 
het parasympathische systeem, en kan grillig tussen 
extremen oscilleren. Dit kan zich manifesteren als 
afwisselend depressief afsluiten en extreme angst of 
woede. Dit is niet het gevolg van continue belasten, maar is 
een specifieke disfunctionele staat van functioneren van het 
complexe dynamische systeem, die door passende 
interventie kan worden teruggebracht naar normaal 
veerkrachtig functioneren. ²

Als de stressor boven een bepaalde tijdsduur is, is de 
sympathische respons intenser; als er een ontoereikende 
defensieve reactie is, kan het systeem als geheel niet 
herstellen naar normaal en "afgestemd" blijven op 
overmatige sympathische en gebrekkige parasympathische
activering. Deze toestand kan voor onbepaalde tijd 
aanhouden, wat aanleiding geeft tot een toestand van 
"chronische stress", waarbij het systeem ongepast reageert 
op omgevingsproblemen met overmatige activering. 

Een dergelijke chronische toestand is een belangrijke 
oorzaak van allostatische (verhoogde verbranding) 
overbelasting. Door de juiste interventie kan het systeem 
worden teruggebracht naar een genormaliseerde, volledig 
functionele toestand; maar zonder een dergelijke 
tussenkomst kan de disfunctionele toestand voor 
onbepaalde tijd aanhouden. 

² Corrigendum: Somatic Experiencing: using interoception and proprioception as core elements of trauma therapy - Scientific Figure on ResearchGate. 
Available from: https://www.researchgate.net/figure/Chronic-stress-response-If-the-stressor-is-above-a-certain-intensity-or-duration-the_fig7_272519064

Als reactie op een milde stressor reageert het ANS (en het 
hele CRN) met sympathische activering, vergezeld van een 
wederzijdse afname van de vagale (parasympathische) 
tonus. Normaal ondersteunt deze activering een passende 
reactie op de stressor; deze reactie zal vergezeld gaan van 
proprioceptieve feedback dat het antwoord met succes is 
voltooid. Sympathische activering neemt dan af, de vagale 
tonus wordt weer normaal en het hele CRN keert terug naar 
normaal veerkrachtig functioneren.

Frontiers in psychology



Rustmeting 12 minuten (normaal)

Praten Ontspannen Stresstest BioCheck ademhaling



Rustmeting arts (allostatisch)

Praten Ontspannen Stresstest BioCheck ademhaling



Data bij Covid
Wat zien wij in het herstelvermogen?



Data zonder context heeft geen waarde

Persoon herstellende van Covid
Voelt zich steeds beter.

Persoon herstellende van Covid
Voelt zich steeds beter.



Data zonder context heeft geen waarde

Persoon herstellende van Covid
Voelt zich steeds beter.

Persoon herstellende van
burn-outklachten.
Voelt zich steeds beter.



Post Covid Syndroom

In het begin van het programma
Voelt zich steeds vermoeid, slechte concentratie.

Aan het einde van het programma
Voelt zich energieker, fitter en minder vermoeid.

Lage hrv in rust = verhoogde activiteit = verhoogde verbranding

Hoge hrv in rust = verlaagde activiteit = passende verbranding



Vooralsnog vergelijkbaar resultaat bij herstelvermogen 
tussen reguliere doelgroep en Post Covid Syndroom

Data BioCheck



Kan de methode van BioCheck werken?
J A



Ik heb helaas drie weken geleden opnieuw covid gehad... en opnieuw veel naweeën rondom energie

en opnieuw het gevoel dat ik handvaten nodig heb bij mijn herstel. 

X is nog steeds bezig met haar herstel na covid. In nov 2020 covid gekregen, maart 2021 griep 

gekregen en dit was echt teveel voor haar lichaam. Volledig uitgevallen. Zit in de AMC covid jongeren 

onderzoeksgroep. In het begin veel teveel overtraining waardoor ze eigenlijk alleen maar achteruit 

ging. 

Covid gehad in november; 2 weken plat, sindsdien er moe en zeker bij inspanningen (bijv 3 

verdiepingen omhoog lopen te intens, geen adem)

Naar huisarts gegaan in december; die gaf aan: uitzieken en als het over aantal mnd'n nog niet goed 

gaat dan fysio inzetten. Normaliter is zij vol energie en nu zo energieloos. 

Sinds 17 november thuis vanwege heftige corona besmetting (ondanks vaccinatie-Jansen-), veel 

spierpijn, koorts, overgeven en na 3 weken het ergste wel voorbij, erg vermoeid; missen van focus en 

concentratie.

Ik vind het erg moeilijk en spannend om de juiste mate van bewegen te vinden, omdat ik heel graag 

wil, maar niet over m'n grenzen wil gaan. Hier hulp bij hebben en het monitoren van m'n long covid 

klachten in combinatie hiermee zou echt een bijdrage zijn.

Lage energie, vermoedelijk als gevolg van Long covid. Uitgeput na dag werk, vooral bij 

concentratiewerk inspanning. Ik denk dat vitaliteitsprogramma bij me past, maar wil dat graag 

doorspreken.

Vraagstelling vanuit klanten herstellende van Covid



Behoefte van klant is inzicht in belastbaarheid, grip op 
vermoeidheid krijgen en meer energie hebben.



Wat doet BioCheck? 
volgens wetenschappelijk gevalideerd protocol

Lage HRV Verhoogde verbranding in rust

Aanpassen van ademhaling (na arbeid)

In rust uit balans, mentaal en/of fysiek niet goed belastbaar

=

Hoge HRV Passende verbranding in rust
In rust in balans en mentaal en fysiek beter belastbaar

=

+
Triggert parasympathische activiteit en herstel: moet altijd leiden tot een daling van de hartslag en stijging van HRV 

= Minder ‘energieverlies’

Conditioneren+
Sporten (cardio) op een niveau die zorgt voor het efficiënter inrichten van energievoorraden, binnen de belastbaarheid 

van de klant op basis van individueel gemeten herstelvermogen = Meer energie voor activiteiten

Mentale bewustwording+
Cognitieve begeleiding/educatie = patronen herkennen en begrijpen die leiden tot een lagere HRV



BELANGRIJKE ELEMENTEN

Data helpt in verbeteren en volhouden 
van een gezonde lifestyle
Automatisch protocol zorgt ervoor dat 
jouw klant niet over- of onder traint.
Controle over ademhaling
Controle over herstel

IT’S ALL-IN THE APP 
25 JAAR ERVARING EN ONDERZOEK IN DE ZORG EN SPORT

RESULTATEN

Duurzame verbetering kwaliteit van leven
Snelle terugkeer naar werk
Meer energie en betere prestaties



Hoe maak ik de keuze voor een verwijzing voor een 
regulier traject of voor BioCheck traject?

Vraag



Ons onderzoek start deze zomer! Doe je mee?



Signaleren & stimuleren

Includeren van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers met PCS
Informeren en enthousiasmeren voor deelname

Training BA

Dagdeel training over: inhoud van de interventie/herstelprogramma, HRV, interpretatie van 
data, gebruik van data. NB. Gratis en geaccrediteerd
Intervisie

Begeleiden

Reguliere begeleiding mede data-based

Rol bedrijfsarts in onderzoek



Op alle fronten lekker in z’n vel

Snippet interview

Inmiddels is Corné volledig hersteld van Long 
Covid en bijna 100% van zijn heupoperatie. ‘Ik 
ga totaal gereviseerd de zomer in,’ zegt hij 
met een knipoog. ‘Ik kijk ernaar uit om weer te 
gaan fietsen met mijn maten en om weer 
volledig te gaan werken. Dat bouw ik nog op. 
Thuis heb ik geen kort lontje meer, wel zo 
prettig voor mijn vrouw en zoon. Op alle 
fronten zit ik weer lekker in mijn vel. Met dank 
aan BioCheck!’



Takeaways

1. HRV biofeedback integreren in leefstijlgeneeskundig 
herstelprogramma én reintegratie geeft 
aanknopingspunten voor toename kwaliteit van leven 
en participatie.

2. Onderzoek start deze zomer.

3. Training bedrijfsartsen start in september.



+31 102263143

patrick@biocheck.nl

www.biocheck.nl
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Patrick van Luijk:

Tessa Kouwenhoven:
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t.Kouwenhoven@vitall.nu
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