Nazorg Long COVID
Er is nog niet veel bekend over Long COVID ook wel Post-COVID-syndroom
of PASC genoemd. Eén op de acht mensen blijkt na een coronabesmetting er
maanden later nog steeds last van te hebben. Dat is een grote groep mensen die
kampt met uiteenlopende klachten en beperkingen en participatieproblemen op
werk, school en/of sport ervaart.

Wat is C-support
C-support is een organisatie die nazorg biedt aan Long COVID patiënten, in opdracht van het
Ministerie van VWS. Wij ondersteunen patiënten op alle leefgebieden (gezondheid, (psycho)sociaal
en werk & inkomen) waar de langdurige gevolgen van COVID-19 op ingrijpen. De impact verschilt per
fase en per patiënt. We leveren als C-support geen directe zorg, maar bieden advies.
Op basis van de duizenden patiënten die zich bij ons hebben aangemeld, zien wij symptomen
variërend van vermoeidheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, duizeligheid, hoofdpijn en
slaapstoornissen tot benauwdheid, spierpijn, angst en depressie. Op onze site www.c-support.nu/
feiten-en-cijfers staat een compleet overzicht van veelvoorkomende klachten, dat regelmatig wordt
geactualiseerd.

Wanneer kunt u naar ons verwijzen?
Heeft u patiënten die kampen met problemen buiten uw aandachtsgebied dan kunt u ze naar ons
doorverwijzen. We werken samen met alle (zorg)professionals die betrokken zijn bij de patiënt.
Van huisarts tot bedrijfs- en verzekeringsarts, van paramedicus tot arbeidsdeskundige en van
juridisch adviseur tot Wmo-consulent. Onze nazorgadviseurs bieden maatwerk aan patiënten die
na langer dan 3 maanden nog klachten ervaren. Zij kunnen zich op onze website www.c-support.nu
aanmelden. Aan de aanmelding en onze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Wat doet C-support voor professionals?
C-support werkt op basis van een academische trias: zorg, onderzoek en scholing zijn voor ons
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij kunnen u als professional op verschillende manieren
ondersteunen en adviseren in een collegiaal overleg. Multidisciplinair denken en werken is cruciaal
voor goede patiëntenzorg. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten die samenwerkingsverbanden aangaan
met ergotherapeuten of logopedisten. Zo ontstaat op maat gesneden zorg. Onze nazorgadviseurs
hebben een groot netwerk en brengen u graag in contact met andere professionals.

Samenwerken
C-support is een netwerkorganisatie. We vinden het belangrijk dat we samenwerken en kennis en
inzichten met elkaar delen. We overleggen regelmatig met huisartsen, medisch specialisten en
bedrijfsartsen. Maar ook met koepelorganisaties van zorgverleners en instanties als UWV, Centrum
Werk Gezondheid en Longfonds.

C-support biedt advies en ondersteuning op maat, verzorgt nascholing en stimuleert onderzoek.
Onze regionaal ingerichte dienstverlening heeft een landelijke dekking.
Op de website vindt u meer informatie over Long COVID en wat C-support voor u kan doen.
www.c-support.nu | info@c-support.nu
073 - 44 00 440

