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Over C-support

• Nazorgorganisatie in opdracht van VWS voor postcovidklachten. 

• Begeleiding en advies, geen behandeling

• 14.000 patiënten waarvan 8000 patiënten anderhalf jaar klachten

• Opdrachtgever: VWS



Langdurige klachten, benaming

• Long-covid

• Long-haul Covid

• PASC (Post-Acute Sequelae of Covid-19)

• PACS (Post-Acute Covid Syndrome)

• Langdurige klachten na Covid-19

•Post-Covid Syndroom
• …



10 januari 2020



23 april 2022





Opinies



Olifanten in zaal?

Het zijn allemaal 
mensen die al te veel 
hooi op hun vork 
namen

Zit het niet tussen 
de oren

Het is mijn 
lichaam wat 
stuk is

Het lijkt wel 
een soort 
burnout of 
fibromyalgie!

Ik word niet serieus 
genomen

Gaan ze de boel 
weer 
psychologiseren



Hoe vaak komt het voor?

• Afhankelijk van de definitie kreeg 20% tot 37% van de 
coronapatiënten te maken met het post-COVID-syndroom 
(Nivel mei 2022)

• Inschatting langdurig fors beperkt (>1.5 jaar klachten): 20.000 



Pollvraag

Het postcovidsyndroom kent 200 verschillende symptomen

Ja/nee



Postinfectieuze aandoeningen

• Choutka, J., 
Jansari, V., 
Hornig, M. et 
al. Unexplained
post-acute 
infection
syndromes.



• Choutka, J., Jansari, V., 
Hornig, M. et 
al. Unexplained post-acute 
infection syndromes. Nat 
Med 28, 911–923 (2022)



Belangrijkste klachten



FMS/NHG richtlijn maart 2022



NPO 1 juni 2022



Casus Suzanne

• 31 jarige vrouw, actieve sporter, tweedejaars aios

• Acute covid zomer 2020

• Aanhoudend moe, inspanningsintolerantie,

hartkloppingen en ‘brain fog’, duizeligheid

• Verwijzing internist, longarts: g.a

• Cardioloog: Posturaal orthostatisch Tachycardiesyndroom 
(POTS)



Pollvraag

Hartkloppingen bij het postcovidsyndroom komen voornamelijk door 
deconditionering of angst

Ja/nee



Filmpje tijdens het gaan staan



Zichtbare Post-Covid fenomenen

Tekenen van autonome disfunctie: 

• Inappropriate tachycardia syndrome of POTS*

• Ademdisregulatie

*Ståhlberg M Tachycardia Syndrome: A Distinct Phenotype of Post-Acute COVID-19 Syndrome (Am J of Med, 2021)



Kernsymptoom : PEM

‘Deze moeheid is echt 
van een andere orde. 
Het gaat om 
dynamische invaliditeit: 
post-exertionele
malaise. Dit is zó 
overweldigend, je bent 
dan echt uitgeschakeld’.

Quote Tjalco van Rees Vellinga uit Groene Amsterdammer 



Oorzaken respiratoire klachten

-Weefselschade :Longschade/fibrose/embolie

-Postvirale hyperreactiviteit

-Disfunctionele ademhaling



Choutka et al. Unexplained
post-acute infection
syndromes. Nat Med
(2022)

Aanwezig 
blijven virus 
of 
virusdeeltjes

Auto-immuniteit

Weefselschade

Ontregeling 
microbioom en 
activering 
latente virussen



Xenon study

Pretorius et al. Persistent clotting protein pathology
in Long COVID.Cardiovasc Diabetol. 2021

Gleeson et. Al, Oxford University

‘Microclots’



Natarajan et al., Gastrointestinal symptoms and fecal
shedding of SARS-CoV-2 RNA suggest prolonged
gastrointestinal infection, Med (2022), 

Gaebler, C., Wang, Evolution of antibody 
immunity to SARS-CoV-2. Nature

Virale persistentie



Ontsteking in het brein

Voorpublicatie UMCU/A-UMC

Long COVID is associated with

extensive in-vivo 

neuroinflammation on [18F]DPA-

714 PET

D. Visser et al

Juni 2022



Vervolg casus Suzanne

Via cardioloog: ritmevertrager

Ergotherapie, fysiotherapie (langzame opbouw)
psycholoog

Part-time aan het werk vanuit huis, 
‘2e spoor’



Pollvraag

Een verwijzing naar een logopedist is een goede keus bij aanhoudende 
klachten van kortademigheid

Ja/nee



Voor de praktijk

• ICPC-code Langdurige klachten na Covid-19:  R83.04

• NHG-standaard ‘Langdurige klachten na Covid-19’ met e-learning

• Webinar 2 juni 2022 FMS/NHG

• Voor patiënten: webinars op PostcovidNL.nl



Paramedische zorg

Herstelzorgregeling: 

verlenging tot augustus 2023

Fysio/Ergo/Logo/Dietetiek

• Psychosociale ondersteuning
POHGGZ/GBGGZ



• Afstemming tussen paramedici
• Niet alle paramedici tegelijk  

• ‘Ergo Eerst’, dan pas trainen

• Afstemming (para)medici onderling 

Maar… bij wie ligt de regie?

Vaak goed:



Wat kunnen we als huisarts doen

• Erkenning, herkenning, luisterend oor, 

meedenken in plaats van oplossen

• Open staan voor het ‘niet-weten’

• Houd contact



Tot slot, om mee te nemen

• Het postcovidsyndroom kent ‘vele gezichten’ en meerdere 
‘disease drivers’

• Veel meer onderzoek is nodig, maar weten niet ‘niks’

• Begeleiding is een uitdaging en ligt vooral 

in de eerste lijn



Dank en succes!

Vragen?

E.Hofman@C-support.nu

mailto:E.Hofman@C-support.nu

