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Post-COVID-19 syndroom: 
wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Steeds meer informatie beschikbaar, maar nog geen ‘Aha’ moment.



Afhaalboodschappen

Multi-systeemziekte/betrokkenheid - Invaliderend

Pas begin van begrijpen aandoening (postinfectieus syndroom)

Fasering aandoening (acuut, post-acuut, post-covid-19 syndroom)

Meerdere gezondheidsdomeinen => BPS-concept (Maatwerk)

Iedereen kan langdurige klachten ontwikkelen

Leefstijl, Bewegen, Rusten, Voeding, Slaap, Geen intoxicaties





Verzuim in relatie tot Covid-19

Verzuim primair door Covid-19 (Pre-Covid geen gezondheidsklacht)

Verzuim door ontregeling bestaande – ontwikkeling van - comorbiditeit(en) door Covid-19

Bijvoorbeeld: diabetes, COPD, HVZ, et cetera

Verzuim door Covid-19 als luxerende factor tegen achtergrond van

Structurele disbalans tussen belasting & belastbaarheid in het werk.

Bijvoorbeeld: verpleegkundige die structureel extra diensten heeft gedraaid, of Wn beperkte of geen regelruimte, 
slechte arbeidsomstandigheden, et cetera

Verzuim door Covid-19 als luxerende factor tegen achtergrond van

Structurele disbalans tussen belasting & belastbaarheid buiten het werk 

Bijvoorbeeld: mantelzorger, gezinssysteemproblematiek, financiële problemen, sociaal isolement

Combinaties



Globaal Beloop & Persisterende klachten 

(waarschijnlijke) 

Infectie

0 4 wkn

Acute fase: 
Zelfmanagement, Leefstijl 

& Spontaan herstel

Vermoeidheid, kortademigheid & 
pijnklachten (BIG-THREE)
(prevalentie ca. 30-40%)

6 wkn

Diagnostische twijfel?!
• Past combinatie klachten & beloop bij herstel Covid-19?
• Onvoldoende herstel ondanks 1ste lijn behandeling?
• Toename complexiteit?

MDO (2de lijn overleg)

3 mnd >6 mnd

Vermoeidheid, PEM, Brain-fog, 
Dysautonomie, Hoofdpijn, slaapproblemen

(prevalentie ca. 60-80%)

50% 
klachten vrij

Geen aantoonbare verklaring 
bij aanvullend onderzoek

Afname symptomen 
grootst tussen 4-12wkn Afname symptomen kleiner na 12 wkn

Meeste <6 mdn het 
werk gedeeltelijk, of 
geheel hervat

• Vermoeidheid
• Deconditionering
• Dysautonomie
• Disfunctioneel ademen
• Cognities & Percepties

Klachten vrij interval 
25 dgn

Dhr W



Post-COVID-Syndroom (PCS) overzicht

Crook et al., BMJ, 2021



Bio-Psycho-Sociaal Model & Covid-19

Medische VG

Ziekteperceptie

Persoonskenmerken

Energie-management

Opleiding & Competentie 

Vertrouwen in herstel

Arbeidssatisfactie

Co-morbiditeit (VG); PICS, CVA, Burnout (DD)

Privé, Zorg



Pathofysiologie Post-COVID-19 syndroom grotendeels onbekend
Tien-plus “mogelijke” verklaringen

Multisysteem (Hyper) neuro-inflammatory Syndrome (dysfunctie immuunsysteem)

Chronische ontsteking & auto-immuniteit (diverse orgaansystemen)

Dysregulatie autonome zenuwstelsel

Vasculaire dysfunctie (endothelitis/enodothelopathie)

Verstoring Microbioom in de darm (nadelig effect homeostase immuunsysteem)

Lichaamsvet: schuilplaats voor virus (reservoir eiwitonderdelen virus)

Ontkoppeling Neuro-Vasculaire-Eenheid. 

Acute overlevingstoestand brein (Amygdala). 

Gevolgen van de gevolgen: langdurig slecht slapen, deconditionering, sociaal isolement en/of bijwerkingen medicatie.

……….



•Vermoeidheid
•Deconditionering
•Dysautonomie
•Disfunctioneel ademen
• Cognities & Percepties



Op advies van de bedrijfsarts, 
een uur op de loopband, daar knap je van op!



Hoe vaak komt Langdurige klachten na Covid voor NL?

Peters et al., 2022; Al-Aly et al., 2021; Taquet et al., 2021; Wynberg et al., 2021

Covid-19 
ernst

Proportie ≥1 symptoom

3 mnd 12 mnd

Mild 31% 16%

Matig 64% 49%

Ernstig 87% 52%

Meest frequent persisterende klachten: 
• Vermoeidheid
• Kortademigheid (gestoorde DLCO)

• Spier-, Gewrichtspijn

Hoe ernstiger hoe langer



Oorzaken Aanhoudende Vermoeidheid Onduidelijk 
meest consistente & persisterende symptoom

Factoren die negatief bijdragen zijn

Spierzwakte als gevolg van deconditionering in acute fase

Verstoring Bio-Sociale Routine: slaap, dieet, werk

Zorgen-Angst-Stress-Depressie

Immuunsystem (hyperinflammatie): cytokines/mast cell activation syndrome

Co-morbiditeiten (chronische aandoeningen)

Hoge verwachtingen (perfectionisme)

Persisterende vermoeidheid na acute fase: a feature of COVID

Sluit andere oorzaken uit (DD)



Differentiaal Diagnoses Post-Covid-19 Syndroom

Man Vrouw

Burn-out (pre-Covid?)
Aanpassingsreactie of stemmingsstoornis

Burn-out (pre-Covid?)
Aanpassingsreactie of stemmingsstoornis

Secundaire Hypogonadisme Overgang (50-plus)

Depressiee e/o angststoonis (zie hiernaast) Depressie e/o Angst m.n. solitaire moe, slaap- en 
concentratie problemen

OSAS OSAS

Gehoorproblemen Gehoorproblemen

Hypothyreoïditis M. Hashimoto – anti-TPO

Vitamine D def. Vitamine D def.

Chronische aandoening(en)

(Goërtz e.a. 2021; lifelines cohort 
study)

• Diabetes
• Gehoorverlies
• COPD
• Obesitas
• Neuropathie

Chronische
Aandoening(en)

Cardiale aandoening (HF, AF) Cardiale aandoening (HF, AF)

Deconditionering (bestaand)
Sarcopene obesitas

Deconditionering (bestaand)
Sarcopene obesitas

Overtraingssyndroom Overtrainingssyndroom



Implicaties Aanhoudende Vermoeidheid 
meest consistente & persisterende symptoom

Fysiek: afname in fysieke activiteiten

Sensorisch: ervaren vage pijnklachten & hypersensitiviteit (Interoceptie)

Participeren: reductie functionele mogelijkheden die RTW vertragen of belemmeren of ADL/HDL functioneren

Psychisch: frustratie – zorgen – angst – depressive (sarcopenie)

Cognitief functioneren: geheugen-, concentratie-, woordvind-, executieve problemen

Sociale & Persoonlijke activiteiten onderhouden



Chronische Vermoeidheid & Functioneren

Fysiek (deconditionering)
Verlies van spiermassa & spierkracht (sarcopenie) 

Deconditionering: ziektegedrag e/o lock-down restricties (sportschool gesloten)

Aanhoudende symptomen: kortademigheid, cardiale e/o pulmonale problemen.

Cognitief
Afronden van taken: bedenken, planning, uitvoeren (boodschappen, home schooling, RTW)

Geheugen &  Concentratie & Woorden vinden

Psychisch & Emotie
Motivatie (emotioneel) 

Frustratie: ”Wat is er mis met mij”? “Wat heeft de dokter gemist”?

Angstig, Onrustige gevoelens, Stemmingswisseling, 

Depressieve symptomen

CIS-20R vragenlijst 
(checklist individuele spankracht)



Chronische Vermoeidheid & Cognitief functioneren



• Vermoeidheid
•Deconditionering
•Dysautonomie
•Disfunctioneel ademen
• Cognities & Percepties



MusculoSkeletale-Gezondheid (MSG)

MSG

Fysieke 
activiteit

Leefstijl

Slaap

kwaliteit

Mentale 
gezondheid

Lockdown

Geen sport, 
dansen, 

zingen, etc.



Longen, Gaswisseling, ..

Bloed (hemoglobine in erythrocyten)

Zuurstoftransport systeem

Hart (SV x HF – MHV)

Autonome zenuwstelsel

Spieren (Mitochondria)



CardioPulmonaleExerciseTest (CPET) 
Diagnosticum: interactieve geïntegreerde orgaansysteem meting

Wasserman, 2005







• Vermoeidheid
•Deconditionering
•Dysautonomie
•Disfunctioneel ademen
• Cognities & Percepties



Uitlokking Post-Exertionele Malaise (PEM)

Meervoudige 
factoren spelen 

hier een rol



Toename of Terugkeer PEM symptomen (triggers)
COVID international (56 landen) Cohort n=3762

Davis et al., EClinicalMedicine 2021



Toename of Terugkeer 
PEM symptomen 

(verloop)

Davis et al., EClinicalMedicine 2021



• Vermoeidheid
•Deconditionering
•Dysautonomie
•Disfunctioneel ademen
• Cognities & Percepties



Disfunctioneel ademen

Definitie

Ademhalingsstoornis gekenmerkt door inefficiënt AH-patroon, zonder duidelijke anatomische of fysiologische oorzaak  

Leidt tot vermindering gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (Cognitie & Percepties)

Emotionele & Situationele triggers

Belangrijkste link betreft iemands emotionele toestand & situationele triggers.

Onduidelijk welke cerebrale mechanismen de conversie van emotionele reacties in functionele en fysiologische 
veranderingen teweeg brengen. 

Ontregeld ademcentrum (Covid-19 en/of stress?)

Borstkas gerelateerd: kortademigheid, benauwd strak gevoel op de borst, pijn in steken op de borst

Overige: hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, krampen, buikpijn, angst en chronische vermoeidheid, globusgevoel, 
hartkloppingen, gespannen strottenhoofdspieren & halsspieren.



Cognities & Percepties van mensen met aanhoudende klachten beïnvloeden RTW  

De Wit (Thesis) 2021

• Vermoeidheid
•Deconditionering
•Dysautonomie
•Disfunctioneel ademen
•Cognities & Percepties



6-W methodiek
PRET: pauzeren, rustige omgeving, een ding tegelijk, tempo

WERKTAKEN
• Makkelijk naar moeilijk 
• Licht naar zwaar
• Wissel cognitieve met fysieke taken

POTS & PEM triggers

WERKUREN & TIJDEN
• Ploegendiensten
• Opkomst tijden, aantal keer per week
• Arbeidsduur (adaptatie proces)

Vermoeidheid & PEM
POTS 

WERKWIJZE
• Stop-verstandig methode
• PRET methode

WERKPLEK
• Rustige – prikkelarme omgeving
• Kantoortuin
• Fabrieks-, Productiehal (nagalm)
• Op hoogte werken

Brainfog, PEM & POTS

WERKDRUK
• Deadlines
• Productie eisen
• Beslissingen onder tijdsdruk

Stress => brainfog & PEM

WERKSFEER Steun & Begrip. Of stresserend?



Werkhervatting tijdens & na Post-Covid 19 syndroom

COVID-19 specifiek Werk gerelateerd

- Verlies grip & vertrouwen eigen lich. 

- Grilligheid beloop & Klinische beelden

- Ontbrekend perspectief op herstel 

- Onvermogen privé rollen te vervullen 

- Angst voor her-besmetting

- (dreigend) Verlies werk & inkomen 

- Druk of onbegrip werkgever, BA/VA

- Onbekendheid met WVP 

- Plichten & Rechten m.b.t. RTW

- Covid-19 risicofactoren werkvloer

Psychische klachten

Gevoelens van wanhoop, onzekerheid, angst, machteloosheid, eenzaamheid en stress.

Verlies van eigen regie



Indicatie ergotherapie

Ergotherapie stelt mensen in staat hun zelfstandigheid en draagkracht te behouden en te vergroten. Ergotherapeuten 
doen dit door functies, vaardigheden en strategieën te evalueren en deze in een activiteit effectief in te zetten. Dit 
kan door training, het aanleren van een andere manier van handelen, het inzetten van een hulpmiddel, of door de 
activiteit of de omgeving aan te passen.

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

• Problematiek ten gevolge van langdurige immobilisatie voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten, zoals ernstige 
spierzwakte en vermoeidheid, problemen met arm-handfunctie en decubitus, oedeem en contracturen

• Longproblematiek, zoals snelle saturatiedalingen en benauwdheidsklachten, bij de uitvoer van dagelijkse 
activiteiten

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

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

• Problemen bij werkhervatting waarbij zelfmanagement en opbouwen van belastbaarheid in werk centraal staat en 
waar nodig het aanpassen van omstandigheden in werksituatie

• (Over)belasting van de mantelzorger

• Advisering hulpmiddelen e/o voorzieningen t.b.v. uitvoer ADL activiteiten & participatie.



Indicatie fysio- of oefentherapie

De fysio- of oefentherapeut speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten met COVID-19 die (blijvende) 
klachten en beperkingen ondervinden in bewegend functioneren, waardoor participatie in ADL is belemmerd. 
Patiënten met een hulpvraag gerelateerd aan beperkingen in fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit komen in 
aanmerking voor fysio- en oefentherapie.

Indicatie voor fysio- of oefentherapie bij één of meerdere volgende punten:

• Vermindering in inspanningscapaciteit, activiteiten en/of bewegend functioneren in de thuissituatie (werk! blijft 
kosten werkgever)

• Verminderde spierkracht of -massa, balans of uithoudingsvermogen

• Een verlaagde fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit

• Problemen die door langdurige immobiliteit kunnen zijn ontstaan, zoals perifere neuropathie of gewrichtsklachten

• Ademhalingsproblematiek en het omgaan met deze problematiek (check logopedie)

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



Indicatie logopedie

Logopedie richt zich te allen tijde op het behoud, herstel en/of verbetering van problematiek met stem, spraak, taal, 
slik en/of gehoor. 

Er is een indicatie voor logopedie bij één of meerdere van de volgende hulpvragen:

• Het herstellen en/of verbeteren van kauw- en of slikklachten, ademhalingsklachten en/of stemklachten ten 
gevolge van COVID-19

• Het herstellen en/of verbeteren van communicatieproblematiek ontstaan ten gevolge van COVID-19. De rol van 
de logopedist kan hier ook adviserend of coachend van aard zijn met betrekking tot de patiënt en diens directe 
omgeving. Hierbij kan ook gedacht worden aan cognitieve problematiek die de communicatie beïnvloedt. 

Bij alle bovenstaande hulpvragen dient rekening gehouden te worden met de situatie voorafgaand aan COVID-19 en 
de eventueel al aanwezige comorbiditeiten;



Indicatie diëtetiek

De diëtist richt zich op behoud, herstel en/of verbetering van de voedingstoestand en spiermassa rekening houdend 
met de individuele voedingsgerelateerde problematiek. 

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

• Patiënt is voor dieetbehandeling overgedragen vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum en/of 
maakt gebruik van medische voeding, zoals sonde- of drinkvoeding

• Onbedoeld gewichtsverlies (≥4 kg, óók bij patiënten met overgewicht/obesitas)

• Slechte voedingstoestand en/of spiermassaverlies (sarcopenie). Screen op het risico op ondervoeding met een 
gevalideerd instrument

• Verminderde voedingsinname of -opname ten gevolge van klachten zoals misselijkheid, braken, diarree, hevige 
buikpijn, reuk- en smaakverlies, maagledigingsstoornissen, extreme vermoeidheid en decubitus

• Voedingsproblemen bij gebruik van medicatie die van invloed is op voedselinname (pijnmedicatie, cytostatica, 
antibiotica, neuroleptica, insuline, orale antidiabetica) of metabolisme (corticosteroïden), specifieke aandacht 
voor medicatie die ingezet wordt bij COVID-19

• Slikklachten en/of verminderde kauw/slikspierkracht na langdurige beademing of slecht passende 
gebitsprothese door gewichtsverlies.



In deze parallelsessie ….

Ieder werknemer met Post-Covid-19 syndroom is uniek (maatwerk) 

Heterogene aandoening met grillig beloop (nog weinig over bekend)

Holistische aanpak (Bio-Psycho-Sociale-domeinen)

Bevorderende & Belemmerende factoren RTW of S@W besproken

Welke interventies (bewijs effectiviteit nog afwezig) mogelijk zijn



NSPOH 10 juni 2022 (of najaar)

PASC-klare antwoorden

Covid-19 & Werk

Casuïstiek (BA & VA)



https://www.ika-ned.nl/




