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Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Juist omdat de klachten na corona zo verschillend zijn en afhankelijk van uw persoonlijke 
situatie niet alleen impact op u als patiënt, maar ook op uw omgeving hebben; voert u de 
regie over uw behandeling. We starten daarom met een goed gesprek, waarin wij naar u 
luisteren om te begrijpen waar u tegenaan loopt. Niet alleen in uw dagelijkse activiteiten, 
maar ook bijvoorbeeld in relatie tot uw gezinsleven/de omgang met uw naasten, uw werk, 
sport en/of hobby’s. Vervolgens brengen we samen met u in kaart wat uw wensen en 
behoeftes zijn en wat u bij voorkeur zelf graag als eerste verbeterd ziet.

De fysiotherapeutische herstelzorg na 
corona is erop gericht om er samen voor te 
zorgen dat:

 •  U weer lekkerder in uw vel komt te 
zitten/u (zelf)vertrouwen herwint in uw 
lichaam

 •  Wij samen met u een goede balans 
vinden tussen uw belasting en 
belastbaarheid

 •  U leert omgaan met uw longcapaciteit/ 
u een goede ademhalingstechniek leert

 •  U op een verantwoorde wijze uw 
dagelijkse activiteiten kunt hervatten

 •  Wij u ondersteunen in het vinden van 
een goed dagritme bijvoorbeeld in 
combinatie met arbeid

Wanneer u in aanmerking komt voor fysiotherapeutische herstelzorg na corona kunnen wij 
uw behandeling opdelen in onderstaande fases. Deze kunnen naar gelang (van de ernst) van 
uw klachten meer of minder snel worden doorlopen. Dit hangt vaak sterk samen met de 
mate en duur waarin u inactief bent geweest door corona.

1. De nulmeting
Deze vindt plaats gedurende de intakeprocedure (stap 1 in het herstelzorgtraject), die vaak 
één of meerdere behandelingen in beslag neemt. Om zo een goed beeld te krijgen van uw 
(hulp)vragen, klachten en persoonlijke behoeftes.

2. Het formuleren van doelstellingen
Initieel worden deze in een behandelingsplan samen met u geformuleerd. Afhankelijk van 
het verloop van de behandeling, uw behoefte, klachten en symptomen, stellen we deze 
‘realistisch’ bij. Dit gebeurt altijd in overleg met u en aan de hand van uw zorgvraag.

N.B. Tijdens het gehele behandeltraject blijven wij met u in gesprek. Want corona 
herstelzorg is voor ons meer dan trainen en bestaat in belangrijke mate uit aandacht 
voor u, het bieden van een luisterend oor en kennisoverdracht. Om zo aan u het 
juiste maatwerk te kunnen bieden.

U VOERT DE REGIE

WAT MAG U VERWACHTEN

UIT WELKE FASES BESTAAT DE CORONA HERSTELZORG?

Daarnaast maakt kennisoverdracht een 
wezenlijk onderdeel uit van de behandeling. 
In onze ervaring helpt inzicht en begrip 
u bij bijvoorbeeld het wegnemen van 
een zekere onzekerheid en/of angst 
wanneer u benauwdheidsklachten/
ademhalingsproblematiek ervaart. En/of 
wanneer u opgenomen bent op de IC. Denk 
bij kennisoverdracht aan: 

 •  Inzicht in de symptomen en klachten 
n.a.v. corona (een COVID-19 besmetting)

 •  Begrip van uw persoonlijke symptomen 
en/of klachten

 • Uitleg over de ademhaling
 •  Uitleg over de wijze van belasting (van 

uw lichaam of specifieke spiergroepen)

 •  U op een verantwoorde wijze uw 
spierkracht, conditie en algehele fitheid 
kunt opbouwen

 •  Eventuele spier- en/of 
gewrichtsproblematiek wordt 
behandeld

 •  De mobiliteit van uw thorax (borstkas) 
geoptimaliseerd wordt

 

BELANGRIJKE INFORMATIE m.b.t.uw behandeling

Deze patiëntinformatie is door ons met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig ge-update. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en deze kan eveneens niet 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FITclinic therapie bv worden verspreid of gedeeld. ©FITclinic therapie bv

Zo zorgen we er samen voor 
dat uw herstel beter verloopt 
en de impact ervan op uw 

dagelijks functioneren waar 
mogelijk wordt beperkt.



Stap 1 de intake/formuleren nulmeting
In de intake luisteren we naar uw ervaringen, symptomen, klachten 
en beantwoorden we uw (zorg)vragen. Dit om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en waarmee u het 
meest geholpen bent. Deze intake bestaat vaak uit minimaal 
2 gesprekken/behandelingen. We benoemen de knelpunten en 
stellen samen vast waar u naartoe wilt werken, zowel fysiek als 
mentaal. Denk hierbij aan werk, privé, sport en/of hobby, zodat u 
in de regie bent m.b.t. uw behandeling en de daarbij behorende 
doelstellingen.

Een vast en onmisbaar onderdeel van de intake is het formuleren 
van een nulmeting. Deze is belangrijk omdat we zo samen goed en 
duidelijk inzichtelijk kunnen krijgen waar u tijdens de week 
tegenaan loopt v.w.b. bijvoorbeeld uw conditie, vermoeidheid 
of algehele welzijn. Zijn er bijvoorbeeld specifieke activiteiten 
waardoor/momenten op de dag dat, het beter gaat of juist 
minder. We noemen dit samengevat ook wel “uw borgscore”.

Voor deze nulmeting wordt o.a. een vaste invulsheet gebruikt om 
uw week in kaart te brengen: ‘het weekschema’. Deze wordt 
tijdens uw behandeling tevens gebruikt om samen met u uw 
voortgang in kaart te brengen en eventuele redenen voor een 
stagnatie samen te analyseren. Zodat we aan de hand van de 
bevindingen verder kunnen opbouwen of juist een nieuwe balans 
moeten zoeken in uw belasting versus belastbaarheid. En/of we de 
behandeling op een andere wijze moeten voortzetten 
bijvoorbeeld in combinatie met een andere discipline als 
bijvoorbeeld diëtetiek.

Een ander onderdeel van de nulmeting bestaat uit het invullen van 
een aantal vragenlijsten om samen met u een goed beeld te krijgen 
van uw persoonlijke situatie en (zorg)vraag.

HET STAPPENPLAN VOOR DE HERSTELZORG

HET WEEKSCHEMA 
HOE WERKT HET?
In het benoemde weekschema wordt het volgende 
vastgelegd:
•  Uw hartslag
•  De saturatie (hoeveelheid zuurstof in uw bloed)
•  De mate waarin u zich kortademig/vermoeid voelt (Deze

wordt uitgedrukt in een cijfer voor helemaal niet tot
maximaal per dagdeel en na activiteit)

•  Wat voor een activiteit u heeft ondernomen in
combinatie met het tijdstip op de dag

Dit schema vult u elke dag van de week in, op een drietal 
momenten. Op deze wijze krijgen we samen inzichtelijk wat 
meer/minder kortademigheid of vermoeidheid oplevert en/
of dit op specifieke momenten of na specifieke activiteiten 
zo is. Wanneer u bij aanvang van het herstelzorgtraject 
na een bepaalde activiteit bijvoorbeeld hoger dan een 4 
scoort betekent dit dat u mogelijk minder moet doen of 
dat we de behandeling moeten wijzigen. Wanneer u een 0 
of 0,5 scoort gaat het goed en kunnen we opbouwen. Na 
ongeveer 4 weken kan er vaak opgebouwd worden.  

Uw borgscore mag dan hoger dan 4 zijn, maar dient onder 
de 6 te blijven. We kunnen samen uw belastbaarheid 
opbouwen wanneer uw borgscore structureel onder de 6 
blijft.

We blijven gedurende het traject in gesprek met u om alle 
veranderingen en stappen door te nemen en af te stemmen 
op uw gehele persoonlijke situatie.

Deze patiëntinformatie is door ons met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig ge-update. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en deze kan eveneens niet 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FITclinic therapie bv worden verspreid of gedeeld. ©FITclinic therapie bv

Stap 2 opstellen behandelplan/doelstellingen formuleren
Met de input uit de intake stellen we samen vast op welke wijze en 
met welk tempo wij uw doelstellingen het beste kunnen bereiken. 
Dit is per persoon enorm verschillend en dus altijd maatwerk.
Denkt u bijvoorbeeld aan het beroep dat u uitoefent of 
onderliggende gezondheidsklachten die mogelijk van invloed zijn.
Voor het opstellen van het behandelplan conformeren wij ons aan 
de in Nederland afgesproken richtlijnen voor herstelzorg COVID-19, 
zodat u verzekerd bent van veilige zorg.

3. Inzicht
Wordt verkregen op basis van het in te
vullen weekschema.
(Zie stap 1 in het herstelzorgtraject voor
meer uitleg)

4. Optimalisatie en stabilisatie*
5.  Belasting verhogen a.d.h.v. inzichten

weekschema*
6. Opbouw conditie en spierkracht*

*Afhankelijk van de bevindingen vanuit uw
weekschema
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GOED TE WETEN! 
De behandeling zelf is altijd gericht op uw persoonlijke doelstellingen en 
gezondheidsklachten. Immers iedereen is uniek heeft zijn eigen achtergrond en 
wensen voor de toekomst, daarnaast zijn ook de klachten na corona per individu 
enorm verschillend. Wij luisteren dus graag naar wat u zelf weer zou willen kunnen 
en hoe we dat samen mogelijk kunnen maken conform het model van de 
positieve gezondheid  ‘U bent dus in de regie’. Daarbij zijn we altijd 
eerlijk en geven u reële verwachtingen mee. N.B. Het revalideren na  
een IC opname vanwege corona kan intensief en ook langdurig zijn.

Ton



Stap 3 de behandeling
De behandeling is voor elke persoon 
verschillend afhankelijk van de doelen die 
u persoonlijk wilt bereiken en in welke
volgorde u hieraan wilt/kunt werken.
Uiteraard zijn wij altijd oprecht naar u
in welke mate en wanneer de gewenste
doelstellingen realistisch zijn.

Tijdens het traject zijn we daarom veel 
in gesprek en ook zoveel mogelijk in 
beweging. Een revalidatie kent immers 
pieken en dalen en we vinden het belangrijk 
dat we hier aandacht voor hebben.

Juist omdat de klachten en symptomen 
voor iedereen zo verschillend zijn is ook de 
duur en intensiviteit van de behandeling 
voor iedereen verschillend. Zo kan de ene 
persoon al heel snel activiteiten opbouwen 
en is het voor een ander nodig om eerst 
aan ademhaling en stabilisatie van de 
klachten te werken. Daar komt bij dat 
afhankelijk van uw persoonlijke zorgvraag 
en situatie, ook het hervatten van sport/
werk voor de één belangrijker en/of 

realistischer is dan de ander.
Naar aanleiding van het ingevulde 
weekschema welke inzicht geeft in de 
mate waarin bepaalde activiteiten en/of 
momenten op de dag voor vermoeidheid 
en/of kortademigheid zorgen, bepalen 
we in overleg met u welke doelstellingen 
realistisch zijn voor de komende periode. 
Kunt u bijvoorbeeld al weer activiteiten 
opbouwen of uw werk hervatten? En zo 
ja, wat is daarvoor een goed moment. 
Daarbij werken we samen aan een voor u 
zo passend mogelijk ‘nieuw’ weekschema. 
Aanvullend bouwen we continu evaluatie 
en persoonlijke reflectie momenten in om 
zicht te houden op uw herstel en waar 
nodig bij te sturen.

Afhankelijk van uw situatie bestaat de 
behandeling vaak uit een combinatie van:
•  Het met elkaar in gesprek zijn en een

luisterend oor bieden om zo een goede
balans te bereiken tussen belasting en
belastbaarheid

•  Kennis overdragen ten aanzien

BELANGRIJK
CONTACT MET ANDERE ZORGVERLENERS

Tijdens het gehele behandeltraject houden wij contact met uw behandelend arts (dit kan een huisarts, medisch specialist of 
revalidatie arts zijn) en/of collega zorgverleners. Dit contact vinden wij erg belangrijk om de kwaliteit van de zorg aan u te 
waarborgen. Zo wordt voor herstelzorg vaak een multidisciplinair team ingezet om de juiste en passende zorg aan u te leveren. 
Denkt u hierbij bijvoorbeeld niet alleen aan een fysiotherapeut, maar ook aan een diëtist, ergotherapeut en/of psychotherapeut.
Of voor uw behandeling gebruik wordt gemaakt van een multidisciplinair team en zo ja in welke samenstelling is afhankelijk van uw 
zorgvraag.

van ademhaling en houding, 
ademhalingscoördinatie en 
hoesttechnieken

•  Het uitvoeren van
ademhalingsoefeningen ter bevordering
van rust, ontspanning en het veilig
hervatten van fysieke activiteit

•  Afstemming van uw behandeling op de
behandeling van collega zorgverleners

•  Functionele- en balanstraining (ADL)
•  Krachttraining (voor uw spieren)
• Duurtraining (conditie)

Stap 4 de evaluatie
Het moment waar wij allebei naar uitkijken; 
het moment dat u herstelt bent. Wij vinden 
het belangrijk hier tijd voor te nemen, te 
horen hoe u de behandeling heeft ervaren 
en of u nog vragen heeft voor de toekomst.

Weet dat u ook na uw behandeling altijd 
kan bellen met een vraag of zorg  
T. 053 436 67 66. Uw behandelaar staat
voor u klaar.

Deze patiëntinformatie is door ons met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig ge-update. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en deze kan eveneens niet 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FITclinic therapie bv worden verspreid of gedeeld. ©FITclinic therapie bv
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DE VERGOEDING 
VAN UW HERSTELZORG
De voorwaarde om voor vergoeding van uw herstelzorg in 
aanmerking te komen is een verwijzing van uw medisch specialist 
of huisarts en (anonieme) deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek. Dit betekent voor u dat er data m.b.t. uw behandeling 
anoniem wordt bijgehouden om zo de benodigde kennis te 
verzamelen om de corona herstelzorg te verbeteren.

Fysiotherapeutische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies 
fysio- of oefentherapie voor een maximale periode van 6 maanden. 
Na zes maanden kan op indicatie van een medisch specialist, een 
beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van zes 
maanden.

WAT TE DOEN BIJ TOENAME 
VAN UW KLACHTEN
Herstelzorg is maatwerk. Helaas is er dus geen eenduidig advies. 
Wanneer u het gevoel heeft dat uw klachten toenemen, luister 
naar uw lichaam en wees bewust van uw (neus-)ademhaling. 
Probeer vast te stellen of u activiteiten heeft ondernomen 
(geestelijk of lichamelijk) die te veel inspanning hebben gevergd. 
Deze reduceren of op een ander moment van de dag inplannen, 
helpt vaak.

Wanneer u uw ademhaling niet onder controle krijgt, er 
geen verbetering optreedt of u twijfelt? Neemt u dan 
contact op met uw behandelaar. T. 053 436 67 66
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Deze patiëntinformatie is door ons met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig ge-update. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en deze kan eveneens niet 
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*Deze therapeuten zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet


