
Week 4 - Ziekte-inzicht COVID-19

Wat is COVID-19? 
Wat zijn symptomen, gevolgen en hoe is het beloop van het herstel, ook na 

IC-opname?



Wat zijn de huidige inzichten over COVID-19

● Het is een nieuwe ziekte.
● We weten nog veel niet over de lange termijneffecten.
● Door hoesten komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. 

Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht en kan het van 
mens op mens worden overgedragen.

● Er is nog geen beschikbaar vaccin/geneesmiddel. 
● De ernstig getroffen patiënten zijn enorm laag belastbaar.



Wat is COVID-19?
Deze video dateert van kort na de uitbraak in Wuhan (China)



Symptomen COVID-19



Beloop Covid-19
● 80% heeft (ogenschijnlijk milde) klachten.

○ Ook deze groep blijkt vaak langdurig te moeten revalideren/ herstellen
○ Er kan sprake zijn van complexe problematiek, waarvoor professionele hulp nodig is

● 20% heeft ernstige tot zeer ernstige klachten met ziekenhuis en/of IC opname.

Beloop Covid-19



Wat zijn de huidige inzichten over het herstel na 
COVID-19

● We weten nog veel niet van de COVID-19 revalidatie.
● Patiënten zijn vaak zeer laag belastbaar.
● We weten nog niet hoe patiënten reageren op (trainings)prikkels.
● Zeer wisselend belastbaar.
● Zeer wisselend beloop.
● Er is geen one-fits-all programma.
● Patiënt moet inzicht krijgen in eigen belastbaarheid.
● Behandelen van deze patiënten = TEAMWORK.





COVID-19 Intensive Care



• Post intensive Care Syndrome (PICS)
• IC verworven Spierzwakte











Wat moet je vooral niet doen 
bij herstel COVID-19

• Overschat jezelf niet.
• Reken niet op een (hele) snelle herstelperiode.
• Ga er niet van uit dat het herstel in een rechte lijn zal verlopen.
• Houdt je problemen en klachten niet voor jezelf alleen. Praat er 

zoveel mogelijk over en zoek de juiste hulp.
• Realiseer je dat ook andere klachten je herstel kunnen beïnvloeden.



Wat kun je wel zelf doen tijdens je herstel?

• Neem voldoende rust. (middagdutje)
• Neem en gun jezelf ruim voldoende tijd voor je herstel.
• Bespreek met familie en naasten wat voor invloed alles op je heeft.
• Betrek (indien mogelijk) je naasten bij je herstel.
• Zoek tijdig professionele hulp, en volg de adviezen op.
• Wees altijd open en eerlijk over hoe je je voelt, en hoe het gaat.
• Accepteer dat de éne dag, kan verschillen van de andere. 



Advies aan jou

• Als je sneller buiten adem bent, doe dan dingen langzamer dan 
je gewend was. (Tempo-regulatie)

• Je kan de ademhalingsspieren trainen. Start hier enkel mee, in 
overleg met een deskundig fysiotherapeut.

• Realiseer je dat ademhaling op zichzelf, ook al energie kost. In 
grote mate zelfs, wanneer de betrokken spieren hierbij verzwakt 
zijn geraakt. 



Advies aan jou

• Wees zorgvuldig bij nakoming van alle geldende richtlijnen.
• Stel je vragen aan de juiste mensen. (Professionals)
• Heb je naasten lief in deze complexe tijd.
• Heb respect voor elkaars grenzen en mogelijkheden.
• Help elkaar waar mogelijk.


