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Postcovidsyndroom: 
de pandemie na de pandemie
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Gespecialiseerde centra moeten antwoord bieden op langdurige coronaklachten
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Na de pandemie is nu aandacht nodig voor patiënten 

met langdurige klachten als gevolg van covid-19. Het 

postcovid syndroom vraagt om passende maatregelen 

en een geschikte infrastructuur.

T wee jaar na de eerste uitbraak in Nederland 

lijkt het covid-19-landschap hier eindelijk te 

stabiliseren. Maar voor een substantiële groep 

mensen is de crisis nog niet voorbij. Wereldwijd 

kampen nog miljoenen mensen dagelijks met de 

langdurige fysieke en mentale 

nasleep van de covidinfectie. 

Internationaal wordt geschat dat 

zo’n 10 procent van alle mensen 

die de infectie doormaken te 

maken heeft met de langdurige 

klachten. Volgens het Office of National Statistics zijn er in 

het Verenigd Koninkrijk (VK) momenteel zo’n 1,3 miljoen 

mensen die drie maanden na de acute covidinfectie nog 

klachten hebben en 235 duizend mensen die langer dan 

twee jaar klachten hebben. Onder hen bevinden zich ook 

in Nederland, naast de vele andere werknemers die gedu-

rende de pandemie in de frontlinie stonden, veel zorgver-

leners. De FNV maakte onlangs bekend dat inmiddels 113 

zorgverleners die kampen met het postcovid syndroom 

(PCS), ook bekend als long covid, na twee jaar ziektewet zijn ontslagen. In 

januari 2022 heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten PCS offi-

cieel erkend als beroepsziekte.

Langer dan drie maanden
C-support levert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) sinds oktober 2020 nazorg aan patiënten met een 

bevestigde of vermoedelijk doorgemaakte covidinfectie, die langer dan 

drie maanden klachten houden, conform de definitie van de World Health 

Organization (WHO). C-support is een voortzetting van Q-support, een 

in opzet veel kleinere organisatie, die na de Q-koortsepidemie (2007-2010) 

in 2013 werd opgericht om volgens het biopsychosociale model nazorg te 

bieden aan patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom.

De afgelopen twee jaar heeft de organisatie een enorme groei door-

gemaakt; we hebben inmiddels ruim 14 duizend patiënten met uiteen-

lopende hulpvragen geadviseerd op gebied van gezondheid, financiën, 

werk en sociaal-maatschappelijke dilemma’s. 

Hulpvragen
Patiënten kunnen zich, zonder verwijzing van hun huisarts of specialist, 

via de website (C-support.nu) aanmelden. In een intakegesprek wordt 

vervolgens informatie verzameld over de aard en duur van de klachten, 

de impact op het dagelijkse functioneren en worden er hulpvragen aan 

C-support geformuleerd. Afhankelijk van de aard van de hulpvragen 

worden patiënten vervolgens teruggebeld door een arts, een nazorg-

adviseur (doorgaans een maatschappelijk werker) en/of een arbeids-

deskundige of arbeidsjurist. Gedurende het ziektebeloop wordt er afhan-

kelijk van de behoefte van de patiënt met enige regelmaat contact gelegd 

door een toegewezen nazorgadviseur. 

Daarnaast draagt C-support bij aan scholing van professionals (aan onder 

anderen verzekerings-, bedrijfs- en huisartsen) over PCS en spelen wij een 

adviserende en verbindende rol in relevante onderzoeksprojecten (van 

onder andere ZonMw).

Dynamiek
Bij C-support hebben zich 14.654 patiënten aangemeld met klachten die 

langer dan drie maanden aanhielden na een zelfgerapporteerde covid-

infectie. Bij 80 procent van de patiënten is de infectie bevestigd door een 

PCR-test, zelftest of antistoftest. Dit percentage was het laatste jaar zo’n 

95 procent. Het merendeel van de patiënten zónder bewezen covidinfectie, 

werd ziek gedurende de eerste golf, toen er nog nauwelijks test capaciteit 

beschikbaar was. Sinds de start van de pandemie meldden zich per maand 

mediaan 669 patiënten. Het aantal nieuwe 

aanmeldingen bij C-support, volgt de dyna-

miek van de pandemie, met een piek in 

nieuwe aanmeldingen iedere vier maanden 

na een nieuwe golf van besmettingen. De 

aanmelding volgt gemiddeld negentien 

weken na besmetting. 

75 procent (n = 10.990) van de patiënten is 

vrouw en de gemiddelde leeftijd bedraagt 46 

jaar. In ons cohort bevinden zich ook meer-

dere jongeren. Van een subpopulatie (n = 

6234) waren 2206 patiënten (35%) werk-

zaam in de zorg. 

Van een lijst van 23 mogelijke symptomen 

hadden patiënten bij C-support gemiddeld 

elf symptomen. Van alle symptomen kwam vermoeidheid het vaakst voor 

(94%). Problemen met de concentratie, het geheugen en kortademigheid 

kwamen voor bij respectievelijk 87, 79 en 70 procent van de patiënten (zie 

figuur 1). 

Vier maanden 
na elke 
besmettings golf 
volgt een piek 
in aanmeldingen

1. Klachten bij aanmelding per type
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anders

Percentage patiënten dat bij aanmelding een van deze klachten rapporteerde.
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De meeste patiënten consulteerden onze organisatie voor meerdere hulp-

vragen (zie figuur 2). Een ruime meerderheid van de patiënten (70%) heeft 

twaalf maanden na het initiële contactmoment nog steeds behoefte aan 

begeleiding.

 

Angst en onzekerheid
Hoewel er geleidelijk aan meer bekend wordt over het ziektebeeld, 

hebben vooral patiënten na de eerste besmettingsgolven veel angst, 

onzeker heid en wanhoop gekend. Toen de klachten na de acute infectie 

aanhielden, begon de zoektocht om herkenning en duiding van hun 

klachten en om erkenning van hun lijden door 

onder anderen zorgverleners. Terwijl patiënten 

aandrongen op nader onderzoek, stonden de huis-

artsen en specialisten vaak met lege handen, er 

waren immers nog geen richtlijnen, aanvullende 

diagnostiek leverde zelden wat op en er was nog 

onvoldoende wetenschappelijke kennis. Dit in 

combinatie met het onstuimige zorglandschap met 

grote personeelstekorten en een disproportioneel 

toegenomen zorgvraag, maakte dat er ook weinig 

ruimte bleek om de patiënten toch een vorm van 

houvast te bieden. Niet zelden spraken de patiënten 

over verstoorde arts-patiënt relaties en een gebrek 

aan vertrouwen in de medische zorg. 

Tegelijkertijd was er langere tijd ook sprake van 

grote onbekendheid over de aandoening bij werkge-

vers en bedrijfsartsen. Hierbij werden de gezondheidsklachten – onder 

meer vanwege het ontbreken van een PCR- of antistof test – vaak niet 

erkend als onderdeel van PCS. Daarnaast sloot de geadviseerde zorg 

dikwijls niet aan bij de beleving of behoeften van de patiënt. Niet zelden 

werden patiënten verwezen voor behandeling van psychische klachten 

zoals burn-out. Veel van de klachten (onder andere cognitieve klachten) 

zijn niet objectiveerbaar middels bestaande diagnostische tools. Hierdoor 

pasten de verwachtingen van de werkgever om te re-integreren vaak niet 

bij de mogelijkheden van de patiënt. 

Twee belangrijke stappen in de erkenning van het ziektebeeld waren het 

uitbrengen van de definitie van PCS door de WHO in oktober 2021 en een 

officiële oproep aan het ministerie van VWS door de Nederlandse 

Gezondheidsraad in februari 2022, voor meer aandacht en wetenschappe-

lijk onderzoek naar het ziektebeeld. In maart 2022 verschenen de medi-

sche richtlijnen over PCS van de Federatie Medisch Specialisten en 

het Nederlands Huisartsen Genootschap. 

Niet toereikend
Helaas zijn de huidige richtlijnen niet toereikend voor alle patiënten. Zo 

zijn er ook patiënten die niet opknappen na de ingestelde herstelzorg 

(doorgaans ergotherapie en fysiotherapie) en er zijn patiënten die niet in 

staat zijn de bestaande revalidatieprogramma’s te volgen. Een deel van de 

patiënten lijkt namelijk last te hebben van post-exertionele malaise 

(PEM), waarbij bestaande klachten toenemen na onder meer inspanning. 

PEM is een symptoom dat bekend is bij patiënten met myalgische ence-

falomyelitis/chronischevermoeidheidsyndroom (ME/CVS) en het Q-koorts-

vermoeidheidssydroom. Andere patiënten kampen met klachten die 

passen bij het postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS), waarbij 

het dagelijkse functioneren en revalideren wordt gehinderd doordat 

patiënten moeite hebben om rechtop te staan. Beide symptomen zijn 

echter niet opgenomen in de huidige richtlijnen, wat maakt dat herken-

ning van deze klachten en passende adviezen doorgaans ontbreken.

Hoewel onderzoek naar PCS nog in de kinderschoenen staat, zijn er 

aanwijzingen dat onder andere diabetes en autoantilichamen risicofacto-

ren zijn voor het ontstaan van PCS. Persisterende virusdeeltjes, een over-

actief immuunsysteem, neuro-inflammatie, autonome disfunctie en een 

verstoord microbioom worden genoemd als mogelijk verklarende mecha-

nismen voor de aanhoudende klachten.

Door het uitblijven van behandelopties gaan patiënten met aanhoudende 

klachten over tot niet-wetenschappelijk onderbouwde behandelingen. 

Voorbeelden zijn anti histaminica, SSRI’s, 

aspirine en soms zeer prijzige en invasieve 

behandelingen in het buitenland zoals de 

aferesetherapie, waarbij het bloed wordt 

ontdaan van ‘microclots’ en ontstekingscel-

len. Dit benadrukt het belang van meer 

wetenschappelijk onderzoek om de pathofy-

siologie van PCS verder te ontrafelen. 

Vanwege de overeenkomsten in het klinisch 

beeld moet ook naar raakvlakken met ande-

re postinfectieuze ziektebeelden zoals 

MERS, SARS, Q-koorts en ME/CVS worden 

gekeken.

De patiënten in ons cohort hebben veelal 

een relatief hoge sociaaleconomische status, 

zijn digitaal vaardig en hebben geen migra-

tieachtergrond. Doorgaans waren ze in de acute ziektefase niet ernstig 

ziek. Het ontbreken van een landelijke registratie maakt echter dat de 

totale omvang van het probleem niet goed inzichtelijk is. Het gaat echter 

om vele duizenden mensen die midden in hun werkzame leven uitvallen 

en een uitwerking hiervan op de maatschappij is onvermijdelijk.

covid-19

De patiënten 
hebben een relatief 
hoge sociaal-
economische status

medisch

paramedisch (fysio/ergo)

werk

geestelijke gezondheid

sociaal leven

financiën

anders

55%

52%

40%

39%

20%

10%

16%

2. Hulpvragen per domein

Percentage patiënten dat bij aanmelding een hulpvraag had op een van deze 
domeinen.
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W e zijn bezig aan onze derde ingreep van 
die dag. Het is onrustig. De eerste twee 
ingrepen moesten worden omgedraaid 
omdat de CSD de verkeerde netten had 
gesteriliseerd. Dat wil zeggen: het juiste 

net stond onder op een stapel in een hoek. We haalden 
onze schouders op, maakten excuses aan de patiënt en 
dronken een kopje koffie extra. Nu staat de omloop foete-
rend voor de computer een VIM in te vullen: ‘Het lijkt wel 
hogere wiskunde dit!’ Opnieuw gaat mijn telefoon. De INR 
van de vierde patiënt is nog niet bekend. Er bleek te weinig 
bloed in het buisje om een adequate bepaling mogelijk 
te maken. Cito bepalen en wissel maar weer dan met de 
daaropvolgende klant. De ok-assistent kijkt me meewarig 
aan: ‘Het is wel erg druk vandaag, hè?’ Ik haal mijn 
schouders op: ‘Och, komt wel goed.’ ‘Gelukkig is het bijna 
weekend’, zegt hij. ‘Gelukkig heb ik dienst’, zeg ik. We 
moeten lachen.
In de nacht word ik gebeld, acuut subduraal. Op de auto-
matische piloot kleed ik me aan en rijd naar het ziekenhuis. 
In de gangen is het uitgestorven. De portier steekt z’n hand 

naar me op. Ik verdwijn achter 
de ‘mystieke’ deuren van de 
operatieafdeling. Op de ok is het 
gezellig. Iedereen is blij me te 
zien en tijdens de operatie is 
mijn assistent opgewonden 
omdat ie wat mag doen. Ik 
bespreek de vakantie met de 

ok-assistent en maak grappen met de anesthesioloog. Als 
het ‘dicht is’, lachen we om de rotzooi die we gemaakt 
hebben. Ik spreek de familie, die aangeslagen maar dank-
baar is. Ik loop weer terug naar m’n auto. Weer door dat 
verder lege ziekenhuis, waar ik af en toe samenzweerderig 
een passerende medewerker groet. Ja het is te druk, maar ik 
ben gelukkig. Dit zijn de momenten waarop ik weet dat ik 
het goed heb gedaan door dit vak te kiezen. Dit hoort bij 
mij. De saamhorigheid op de ok, de ‘zin’ van dit bestaan 
waarbij je wat kunt betekenen voor anderen en de afwisse-
ling van dit vak compenseren alles. Nou ja, bijna alles.

Het ziekenhuis in de nacht

Ja het is te druk, 
maar ik ben 
gelukkig

Gespecialiseerde centra
Wij zijn van mening dat de zorg voor deze patiëntengroep primair 

in de eerste lijn thuishoort met een coördinerende rol voor de 

huisarts. Hierbij dienen meer mogelijkheden voor gespecialiseerde 

multidisciplinaire paramedische zorg in de eerste lijn te worden 

gecreëerd. Tegelijkertijd observeren wij aan de hand van de 

hoeveelheid aanmeldingen dat de zorg voor de complexere patiën-

ten met PCS momenteel tekortschiet. Door deze specifieke zorg te 

centreren in gespecialiseerde centra waar zorgpaden worden 

gecreëerd op basis van patiëntprofielen, kan er meer expertise 

worden opgebouwd. Tevens lenen deze centra zich bij uitstek voor 

het creëren van kaders voor wetenschappelijk onderzoek. Een 

bijkomend voordeel hierbij is dat er een holistische benadering 

mogelijk is, die ook meer recht doet aan het complexe en chroni-

sche klachtenpatroon van een deel van de PCS-patiënten. Nu de 

covidpandemie zich nog in relatief rustig vaarwater bevindt, is dat 

ook wenselijk voor de pandemie na de pandemie.  

contact
s.biere-rafi@c-support.nu
cc: redactie@medischcontact.nl

Auteurs zijn werkzaam voor C-support en hebben een adviserende rol bij 
subsidieaanvragen bij ZonMw.

-> De bronnen die voor dit artikel zijn gebruikt en meer 
informatie vindt u bij dit artikel op medischcontact.nl/artikelen.
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