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Voor wie is dit boekje bestemd? 

Dit boekje geeft steun en advies aan volwassenen die herstellen van de ziekte 
COVID-19. Het kan worden gebruikt door personen die met COVID-19 in het 
ziekenhuis werden opgenomen en door personen die niet in het ziekenhuis zijn 
opgenomen. Het boekje is bedoeld als aanvulling op de zorg verleend door 
medisch professionals.

Dit is de tweede editie van het boekje, oorspronkelijk gepubliceerd medio 2020 
in het Engels. Het bevat bijgewerkte hoofdstukken, nieuwe onderwerpen, en 
wat we het afgelopen jaar hebben geleerd over de ziekte en het herstel van 
patiënten. Dit boekje is geschreven door revalidatieprofessionals in overleg met 
patiënten die herstellen van COVID-19. Hoewel het voor het leesgemak geen 
referenties bevat, is het advies gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Er zijn 
nog grote onduidelijkheden over het herstel van COVID-19, maar meer kennis 
hierover komt snel beschikbaar.

COVID-19 kan leiden tot langdurige gezondheidsproblemen en klachten die de 
dagelijkse activiteiten belemmeren. In sommige gevallen duren deze langer dan 
12 weken (‘langdurige klachten na COVID-19’). Deze symptomen verbeteren 
meestal na verloop van tijd. Dit boekje bevat praktische suggesties over wat je 
zelf kan doen bij deze veel voorkomende symptomen. Als deze symptomen 
verergeren of na verloop van tijd niet minder worden, is een onderzoek door 
een medisch professional noodzakelijk.

Je kunt dit boekje in kleine stappen lezen, te beginnen met de hoofdstukken 
over de symptomen die voor jou het meest belangrijk zijn. Bovendien kunnen 
medisch professionals jou suggesties op maat geven, waardoor het advies in het 
boekje een persoonlijk tintje krijgt. Het hier gepresenteerde advies mag niet in 
de plaats komen van jouw persoonlijk revalidatieprogramma, noch van het 
advies dat je eventueel hebt gekregen van jouw medisch professional.

Jouw familie en vrienden kunnen je steunen tijdens jouw herstel, dus het kan 
een goed idee zijn om hen dit boekje ook te laten lezen.



3
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Tijdens het herstel van COVID-19 kunnen zich bepaalde complicaties voordoen 
die dringende medische aandacht vereisen. Het is belangrijk dat je contact 
opneemt met een arts als je één van de symptomen ervaart die als 
waarschuwingssignalen worden beschouwd, bijvoorbeeld:

 — als je jezelf kortademig voelt na minimale activiteit, en dit niet verbetert na het 
aannemen van een van de ademhalingshoudingen beschreven op pagina 5;

 —  als je ademhalingsproblemen in rust ondervindt en dit niet verbetert nadat je 
de op pagina 7 beschreven ademhalingstechnieken hebt geprobeerd;

 — als je pijn op de borst, een verhoogde hartslag of duizeligheid ervaart in 
bepaalde houdingen, bij het sporten of tijdens activiteiten;

 — als je steeds meer in de war raakt of moeite hebt met spreken of woorden 
begrijpen;

 — als je een nieuw gevoel van zwakte in jouw gezicht, arm of been hebt, vooral 
aan één kant van jouw lichaam;

 — als je angstiger wordt, jouw stemming verslechtert, of je eraan denkt jezelf pijn 
te doen.

Ook als je jezelf zorgen maakt om andere symptomen, moet je een arts 
raadplegen.

“Alarmsignalen”: Deze vereisen 
dringende aandacht van 
medisch professionals
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Ademhalingsproblemen komen vaak voor na COVID-19. Het verlies van 
spierkracht en conditie tijdens de ziekte en de ziekte zelf kunnen deze 
veroorzaken. Het gevoel van buiten adem te zijn kan je angstig maken, wat jouw 
ademhalingsproblemen kan verergeren. Kalm blijven en leren om jouw 
ademhalingsproblemen te beheersen kan helpen.

Vergeet niet dat het normaal is om een beetje buiten adem te raken wanneer je 
jezelf lichamelijk inspant, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit moet na een paar 
minuten rust weggaan, waardoor je jezelf geen zorgen meer hoeft te maken 
over jouw ademhaling. Jouw ademhalingsproblemen zouden moeten 
verbeteren als je herstelt of als je actiever wordt. Tot dan kunnen de 
onderstaande posities en technieken helpen.

Houdingen om ademhalingsproblemen te verlichten

Bepaalde houdingen kunnen ademhalingsproblemen verlichten. Probeer ze 
allemaal, om te bepalen welke je helpen. Terwijl je experimenteert met deze 
posities, kan je ook de hieronder beschreven ademhalingstechnieken 
uitproberen die je helpen jouw adem te vinden.

Op jouw buik liggen

Op jouw buik liggen kan helpen om 
jouw ademhalingsproblemen te 
verlichten. Hoewel deze positie niet 
comfortabel is voor iedereen, is het 
zeker het proberen waard. 

Op jouw zij liggen met jouw hoofd 
verhoogd

Je kan op jouw zij liggen met jouw 
hoofd en nek zijwaarts, met jouw 
hoofd en nek ondersteund door 
kussens, en met jouw knieën licht 
gebogen.

Beheersing van 
ademhalingsproblemen
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Zitten en jezelf voorover buigen 

Ga aan een tafel zitten, leun jouw 
bovenlichaam naar voren en laat jouw 
hoofd en nek rusten op een kussen, 
met jouw armen rustend op de tafel. 
Je kan ook deze positie proberen 
zonder een kussen, met jouw hoofd 
rustend op jouw handen.

Zitten en voorover leunen (zonder 
tafel voor jou)

Ga op een stoel zitten, leun voorover 
en laat jouw armen op jouw knieën 
of op de armleuningen van de stoel 
rusten. 

Voorover leunen terwijl je staat 

Als je staat, leun dan voorover en 
ondersteun jezelf door te leunen 
op de vensterbank of ander stabiel 
oppervlak. 

Jouw rug ondersteunen terwijl je staat 

Leun met jouw rug tegen een muur 
met jouw armen hangend langs jouw 
zij. Plaats jouw voeten ongeveer 
30 centimeter van de muur, iets uit 
elkaar.
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Ademhalingstechnieken

1. Gecontroleerde ademhaling 

Deze techniek zal je helpen om te 
ontspannen en om jouw 
ademhaling te controleren.

 — Zit in een comfortabele positie 
tegen een rugleuning.

 — Plaats één hand op jouw borst en 
de andere op jouw buik.

 — Als het je helpt te ontspannen, sluit 
jouw ogen (of hou ze open) en 
concentreer je op jouw 
ademhaling.

 — Adem langzaam in door jouw neus 
(of mond, als je niet kunt inademen 
door jouw neus), adem dan uit door 
jouw mond.

 — Als je inademt, zal je de hand op 
jouw buik meer voelen bewegen 
dan de hand op jouw borst. 

 — Doe zo weinig mogelijk inspanning 
en adem langzaam, rustig en 
vloeiend.

2. Ritmische ademhaling

Deze ademhaling is nuttig tijdens 
activiteiten die mogelijk meer 
inspanning vergen, zoals een trap 
of heuvel beklimmen. Vergeet niet 
dat je jezelf niet hoeft te haasten en 
dat je pauzes kunt nemen.

 — Overweeg om de activiteit op te 
splitsen in verschillende kleine 
onderdelen om het haalbaar te 
maken, zonder je moe te voelen of 
buiten adem te raken.

 — Adem in voordat je de inspanning 
levert, bijvoorbeeld voor het 
nemen van een stap. 

 — Adem uit tijdens de inspanning, 
bijvoorbeeld terwijl je de trap 
oploopt.

 — Misschien vind je het gemakkelijker 
om door de neus in te ademen en 
door de mond uit te ademen.
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Een ziekenhuisopname of een langdurig verblijf thuis met COVID-19 kan 
leiden tot een belangrijke vermindering van jouw spierkracht en 
uithoudingsvermogen. Lichaamsbeweging is essentieel voor het herstel van 
jouw spierkracht en uithoudingsvermogen, MAAR het moet veilig gebeuren, 
afgestemd op andere symptomen van COVID-19. 

Je kan een verergering van vermoeidheid en andere symptomen ervaren 
(beschreven als “uitputting” of “terugval”) na een minimale inspanning. In 
wetenschappelijke termen heet dit “post-exertionele malaise”. Verergering 
treedt meestal op binnen enkele uren of dagen na lichamelijke of geestelijke 
inspanningen. Het kan invloed hebben op jouw energieniveau, concentratie, 
slaap en geheugen, en leiden tot spier- of gewrichtspijn en griepachtige 
symptomen. Herstel duurt normaal gesproken 24 uur of meer.

Als je deze uitputting of terugval voelt, moet je sporten en activiteiten die 
ongemak veroorzaken vermijden en proberen jouw energie te sparen. Als je 
geen uitputting of terugval ervaart, kan je jouw activiteit of jouw 
bewegingsniveau geleidelijk opvoeren om jouw conditie te verbeteren. Je 
kan de Borg schaal (CR10-versie, zie volgende pagina) gebruiken als een ruwe 
richtlijn om jouw activiteitenniveau geleidelijk op te voeren. Deze schaal 
bestaat uit een subjectieve beoordeling van de graad van de inspanning, op 
een schaal van 0 (geen inspanning) tot 10 (maximale inspanning). 

Dezelfde activiteit kan voor verschillende mensen op verschillende 
tijdstippen anders voelen. Je kan bijvoorbeeld een langzame wandeling 
beoordelen als niveau 1 (zeer lichte inspanning), terwijl een andere persoon, 
of zelfs jij op een andere dag, dit beoordeelt als niveau 4 (enigszins moeilijke 
inspanning). Je kan jouw dagelijkse activiteiten en de mate waarin je jezelf 
benauwd voelt, opschrijven om jouw ziekte op te volgen en je te helpen jouw 
activiteitenniveau te verhogen.

Lichamelijke activiteit en 
lichaamsbeweging 
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Borg CR-10 Stappen

Score Inspanningsniveau 1 2 3  4 5

0 Rust/geen enkele inspanning

1 Zeer gemakkelijk/uiterst licht

2 Gemakkelijk/zeer licht

3 Gematigd/Licht

4 Een beetje moeilijk

5 Moeilijk (genoeg)

6

7 Heel moeilijk

8

9 Extreem moeilijk

10 Maximale inspanning

Fasen van de inspanning 

Een terugkeer naar lichaamsbeweging doe je best in vijf stappen. De volgende 
hoofdstukken beschrijven deze stappen en geven suggesties voor activiteiten 
voor elk van deze stappen. Oefen elke stap minimaal zeven dagen voordat je 
naar de volgende stap gaat. Als je het moeilijk vindt of als jouw symptomen 
terugkeren, ga dan terug naar de vorige stap. Als je symptomen ervaart die als 
“alarmsignalen” worden beschouwd, zoals pijn op de borst of duizeligheid, stop 
dan onmiddellijk en begin pas weer met jouw trainingsprogramma nadat je een 
arts hebt geraadpleegd.

 
Stap 1.  
Voorbereiding om lichaamsbeweging te hervatten (0–1 op de Borg schaal)

Voorbeelden: gecontroleerde ademhalingsoefeningen (zie pagina 7), langzaam 
wandelen, rekoefeningen en evenwichtsoefeningen. Als jouw Borg-beoordeling 
voor een van deze oefeningen hoger is dan 1, doe ze dan nu nog niet. 

Het rekken van jouw spieren kan zittend of staand worden gedaan. Elke rek-
oefening moet voorzichtig en aanhoudend worden uitgevoerd gedurende 15 
tot 20 seconden.
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Hef jouw rechterelleboog naar het plafond en leun 
dan lichtjes naar links. Je moet de stretch aan de 
rechterkant van jouw lichaam voelen. Herhaal de 
beweging aan de andere kant.

Strek een arm voor je uit. Houd jouw arm gestrekt en 
duw jouw schouder met jouw andere hand naar jouw 
borst, zodat je een rek voelt in jouw schoudergebied. 
Herhaal de beweging aan de andere kant.

Ga op de rand van een stoel zitten met één been recht 
voor je uit, met jouw hiel rustend op de vloer. Leg 
jouw handen op jouw dij voor steun. Hou jouw romp 
zo recht mogelijk en kantel jouw heupen lichtjes naar 
voren (maak jouw onderrug hol) totdat je een lichte 
rek voelt achter het uitgestrekte been. Herhaal de 
beweging aan de andere kant.

Ga met jouw voeten uit elkaar staan, leun naar een 
muur en doe met één been een stap terug. Hou hem 
stijf met jouw hiel op de grond en buig de andere 
knie. Je moet een rek voelen in de onderkant van het 
gestrekte been. Herhaal de beweging aan de andere 
kant.

Sta rechtop en hou je vast aan iets stevigs ter 
ondersteuning. Buig één been achter je, met de hand 
aan dezelfde kant om jouw enkel of de achterkant van 
jouw been vast te houden. Breng jouw voet naar jouw 
billen tot je een rek voelt langs jouw dij. Herhaal de 
beweging op de andere kant.
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Stap 2.  
Lichamelijke activiteit op lage intensiteit (2-3 op de schaal van Borg)

Voorbeelden: wandelen, licht huishoudelijk werk/tuinieren. Als je één van deze 
activiteiten hoger dan 3 op de Borg-schaal beoordeelt, doe ze dan nog niet.
Als je inspanningen van niveau 2-3 kunt verdragen, kan je de tijd die je hieraan 
besteedt geleidelijk opvoeren met 10 tot 15 minuten per dag. Je doet dit ten 
minste 7 dagen zonder uitputting (zonder “post-exertionele malaise”), voordat 
je naar de volgende stap gaat.

 
Stap 3.  
Lichamelijke activiteit op matige intensiteit (4-5 op de schaal van Borg)

Voorbeelden: stevig wandelen, trappen op en af lopen, joggen, hellingen 
introduceren, weerstand oefeningen. Als je één van deze activiteiten hoger dan 
5 op de Borg-schaal beoordeelt, doe ze dan nu nog niet.

Voorbeelden van oefeningen om jouw ARMEN te versterken

Bicep curl  

Plaats een gewicht, zoals een blikje of een potje, in 
elke hand en plaats jouw armen aan weerszijden van 
jouw lichaam, naar beneden gericht met de palmen 
naar boven. Buig jouw ellebogen om het onderste 
deel van jouw armen naar jouw schouders te brengen 
en laat dan jouw armen zakken. Je kan deze oefening 
zittend of staand doen.

Leunen tegen een muur

Plaats jouw handen plat tegen een muur op 
schouderhoogte, vingers omhoog. Jouw voeten 
moeten ongeveer 30 centimeter van de muur staan. 
Leun langzaam naar de muur, buig jouw ellebogen, 
en druk daarna zachtjes tegen de muur totdat jouw 
armen weer recht zijn.

Arm zijdelings strekken

Met jouw armen langs jouw zij, plaats een gewicht in 
elke hand, palmen naar binnen gericht. Hef beide 
armen zijwaarts en omhoog, tot (maar niet boven) 
schouderhoogte, en laat dan jouw armen weer 
zakken.
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Voorbeelden van oefeningen om jouw BENEN te versterken

Zit-naar-stand oefening

Ga op een stoel zitten met jouw voeten op 
heupbreedte uit elkaar. Houd jouw armen langs jouw 
zij of gekruist over jouw borst, sta langzaam op, houd 
de positie voor 3 tellen, en ga dan langzaam weer op 
de stoel zitten.

Knieën strekken

Ga op een stoel zitten met jouw voeten tegen elkaar. 
Hef één van jouw onderbenen op, strek jouw knie, 
hou het been even recht, en laat het been langzaam 
weer zakken. Herhaal de beweging met het andere 
been. Verleng de tijd met het gestrekte been tot je tot 
drie kan tellen.

Squat (kniebuiging)

Ga met jouw rug tegen een muur of ander stabiel 
oppervlak staan, met jouw voeten een beetje uit 
elkaar. Stap voorwaarts, zodat jouw voeten ongeveer 
30 centimeter van de muur staan. Houd jouw rug 
tegen de muur, of houd je vast aan een stoel, en buig 
jouw benen en schuif jouw rug langs de muur omlaag. 
Jouw dijen moeten hoger blijven dan jouw knieën. 
Houd deze positie even vast voordat je langzaam 
jouw knieën strekt.

Op jouw tenen staan

Plaats jouw handen op een stabiele ondergrond 
(zoals de leuning van een stoel) om jouw evenwicht te 
ondersteunen, maar zonder voorover te buigen. Ga 
zachtjes op jouw tenen staan, en laat je dan langzaam 
weer zakken.
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Stap 4.  
Oefeningen van matige intensiteit met coördinatie- en functionele 
vaardigheden (5-7 op de schaal van Borg)

Voorbeelden: hardlopen, fietsen, zwemmen en dansen. Als de inspanning op de 
Borg schaal hoger is dan 7, doe deze oefeningen dan nu nog niet.

 
Stap 5.  
Keer terug naar jouw gebruikelijke oefeningen (8-10 op de schaal van Borg)

Je bent nu in staat de gebruikelijke oefeningen/sporten/activiteiten te doen die 
je deed voor COVID-19.

Geen enkele oefening mag pijnlijk zijn. Als je pijn voelt, vooral in de borst, 
duizeligheid voelt of als je het gevoel heeft dat je gaat flauwvallen, stop dan 
onmiddellijk met de oefening en hervat jouw programma pas nadat je contact 
hebt gehad met een medisch professional.
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Uitputting is het meest voorkomende slopende symptoom bij personen die 
herstellen van COVID-19. Personen beschrijven dit als  een overweldigend 
gevoel van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.

Lichamelijke uitputting: je merkt bijvoorbeeld dat jouw lichaam buitengewoon 
zwaar aanvoelt en dat zelfs kleine bewegingen een enorme hoeveelheid 
energie vergen.

Geestelijke uitputting: je merkt bijvoorbeeld dat het moeilijk is om na te denken, 
je te concentreren of om nieuwe informatie te verwerken, en dat jouw 
geheugen en leervermogen zijn verminderd. Zelfs het vinden van jouw 
woorden en het oplossen van problemen kan moeilijk lijken.

Door uitputting kan je jezelf vermoeid voelen na het uitvoeren van jouw 
gebruikelijke taken en je kan even moe wakker worden als je was voordat je naar 
bed ging. Jouw mate van uitputting kan van week tot week, van dag tot dag of 
van uur tot uur veranderen. Het kan je aan motivatie ontbreken om iets te doen, 
omdat je weet dat je uitgeput bent of uitgeput zult zijn na het uitvoeren van een 
taak. Het kan moeilijk zijn om deze uitputting uit te leggen aan jouw familie, 
vrienden en collega’s.

Anderen helpen om te begrijpen wat uitputting is en hoe het je beïnvloedt, kan 
een groot verschil maken in hoe je ermee omgaat en het beheert.

Jouw activiteiten plannen

Het plannen van jouw activiteiten is een strategie om je te helpen uitputting of 
terugval te voorkomen en jouw activiteiten te beheren zonder jouw symptomen 
te verergeren. Je moet een flexibel activiteitenplan ontwikkelen dat je in staat 
stelt binnen jouw huidige mogelijkheden te blijven en niet te overdrijven. Jouw 
activiteitenniveau kan dan gecontroleerd en na verloop van tijd worden 
verhoogd, naarmate jouw energieniveau en symptomen verbeteren.

Door het rustig aan te doen, zorg je ervoor dat:

 — Je zelf bepaalt welke eisen je aan jezelf stelt;

 — Deze eisen binnen jouw huidige mogelijkheden liggen; en 

 — Je jouw lichaam en geest op een regelmatige en gecontroleerde manier 
blootstelt aan deze eisen, om jouw geleidelijke herstel te ondersteunen.

Energiemanagement
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De eerste stap is het bepalen hoeveel activiteit je momenteel aankunt zonder 
het risico te lopen jezelf uit te putten of terug te vallen. Het is belangrijk dat je 
jezelf niet vergelijkt met anderen of met wat je vroeger kon. Hier bepaal je dus 
de basislijn van jouw activiteiten, d.w.z. hoeveel activiteit je elke dag veilig kunt 
verrichten.

Stel prioriteiten 

Wanneer jouw energieniveau laag is, moet je ervoor zorgen dat de energie die je 
besteedt, gaat naar de activiteiten die voor jou het belangrijkst zijn. Het kan 
nuttig zijn de noodzakelijke activiteiten van jouw dag in te delen - dat wil 
zeggen, de taken die je “moet” doen en de taken die je “wilt” doen, de 
activiteiten die je op een andere dag of op een ander tijdstip kan doen, en de 
activiteiten waarbij iemand jou kan helpen.

Plan 

Wanneer je jouw dag of week plant, spreid dan jouw activiteiten indien 
mogelijk, in plaats van ze allemaal in één dag te proppen. Bedenk wanneer jouw 
energieniveau het hoogst is en doe de energierijke taken op dat moment. Kan 
een activiteit worden opgesplitst, zodat ze niet in één keer wordt gedaan? Kan 
je bijvoorbeeld slechts één kamer schoonmaken in plaats van het hele huis in 
één keer?

Het is even belangrijk om jouw rust- en ontspanningstijd in te plannen als jouw 
activiteitentijd, zodat je kan “opladen”. Plan rustperiodes zo vaak als je op een 
dag nodig hebt.

Door een activiteitenagenda of een dagschema op te stellen, kan je jouw 
inspanningen tot een minimum beperken en prioriteiten stellen voor wat je wilt 
en moet doen. Het kan een paar pogingen vergen om het juiste evenwicht te 
vinden, maar als je eenmaal het juiste evenwicht gevonden hebt, is het 
belangrijk dat je het een tijdje volhoudt voordat je jouw activiteiten uitbreidt.
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Problemen met jouw stem

COVID-19 kan een zere keel, een irriterende hoest en een gevoel van slijm in de 
keel veroorzaken, waardoor je regelmatig jouw keel moet spoelen. Jouw stem 
kan zwak, onduidelijk of hees zijn, vooral als je in het ziekenhuis bent beademd 
(met een buisje).

Je kan het gevoel hebben dat jouw keel of jouw bovenste luchtwegen 
gevoeliger zijn voor de omgeving dan voor jouw ziekte. Blootstelling aan een 
sterk parfum kan bijvoorbeeld leiden tot hoesten, een beklemd gevoel in de 
keel of ademhalingsproblemen. Als jouw symptomen na verloop van tijd niet 
verbeteren, moet je jouw huisarts raadplegen.

Advies voor stemproblemen

 — Streef naar een goede vochtbalans. Drink de hele dag door water om jouw stem 
te laten werken.

 — Forceer jouw stem niet. Fluister ook niet, want ook dat kan jouw stembanden 
beschadigen.

 — Als praten moeilijk of ongemakkelijk is, gebruik dan andere manieren van 
communiceren, zoals schrijven, sms’en of gebaren maken.

 — Dampinhalatie (het hoofd bedekken met een handdoek en stoom inademen uit 
een kom dampend water) gedurende 10-15 minuten kan droogheidsproblemen 
oplossen en de mond en keel bevochtigen.

 — Maagreflux (soms zure reflux of brandend maagzuur genoemd) komt vaak voor. 
Hiervoor vermijd je best om laat op de avond te eten of voedsel dat indigestie 
veroorzaakt.

 — Stop met roken.

Beheersing van stemproblemen
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Tips bij hardnekkig hoesten

 — Probeer door jouw neus te ademen in plaats van jouw mond.

 — Probeer te zuigen op snoepjes met weinig suiker.

 — Probeer deze oefening om te stoppen met hoesten: zodra je de neiging voelt 
om te hoesten, sluit je jouw mond en bedek je deze met jouw hand (STOP de 
hoest). Op hetzelfde moment, SLIK. STOP met ademen en neem een pauze. Als 
je weer begint te ademen, adem dan ZACHTJES in en uit door jouw neus.

 — Als je ‘s nachts hoest vanwege zure reflux, probeer dan op jouw zij te slapen of 
gebruik kussens om jezelf rechtop te houden.
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Na COVID-19 kan je moeite hebben met eten en drinken. Dit komt omdat de 
spieren die je helpen bij het slikken verzwakt kunnen zijn. Als je in het ziekenhuis 
bent beademd, kan het buisje bloeduitstortingen en zwelling van de keel en het 
strottenhoofd hebben veroorzaakt. Het is belangrijk dat je goed oplet bij het 
slikken om te voorkomen dat je jezelf verslikt. Hierbij gaat voedsel of drank “de 
verkeerde kant op”, het komt in jouw longen terecht en het kan een ontsteking 
geven.

Als je moeite hebt met slikken, kunnen deze technieken jou helpen.

 — Zit rechtop als je eet of drinkt. Nooit liggend eten of drinken.

 — Blijf na de maaltijd ten minste 30 minuten rechtop zitten (zittend, staand of 
lopend).

 — Probeer voedingsmiddelen van verschillende consistentie (dik en dun) om te 
zien of sommige voedingsmiddelen gemakkelijker door te slikken zijn dan 
andere. In het begin kan het helpen zacht, glad en/of kauwbaar voedsel te 
kiezen, en vast voedsel in heel kleine stukjes te snijden. Neem jouw tijd bij het 
eten, haast je niet.

 — Concentreer je als je eet of drinkt. Probeer jouw maaltijden op een rustige plaats 
te eten. Praat niet tijdens het eten of drinken, want dan kunnen de luchtwegen 
open gaan staan en kan het eten of drinken de verkeerde kant op gaan.

 — Zorg ervoor dat je jouw mond leegt voordat je een nieuwe hap of slok neemt. 
Indien nodig, nog eens doorslikken.

Beheersing van slikproblemen 
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COVID-19 kan jouw eetlust en gewicht op vele manieren beïnvloeden. Als je een 
tijd in het ziekenhuis hebt gelegen, ben je misschien afgevallen. Anderzijds kan 
het zijn dat je ongewenst bent aangekomen als je worstelt met langdurige 
symptomen na COVID en minder actief bent dan voorheen. Het is belangrijk om 
goed te eten en te drinken om jouw lichaam te helpen herstellen.

Eet een gezonde, evenwichtige voeding 

Een gezonde voeding omvat het volgende:

 — Fruit, groenten, peulvruchten (zoals linzen en bonen), oliehoudende zaden 
(zoals gewone maïs, gierst, gerst, tarwe en bruine rijst)

 — Eet elke dag ten minste 5 porties (1 portie = 80 gram) van verschillende soorten 
fruit en groenten en neem groenten op in elke maaltijd

 — Kies voor volkorenvoedsel, zoals volkorenbrood, volkorenrijst en volkorenpasta

 — Kies peulvruchten zoals bonen, linzen en peulvruchten; en vis, eieren en mager 
vlees als eiwitbronnen

 — Eet elke dag zuivelproducten of alternatieven voor zuivelproducten (zoals 
sojaproducten)

 — Beperk zout-, vet- en suikerinname:

– De zoutinname moet minder dan 5 gram per dag zijn - ongeveer een theelepel

– De suikerinname moet minder dan 50 gram per dag zijn - ongeveer 12 
afgestreken theelepels

–  De vetinname moet minder dan 30% van de totale energie-inname bedragen. 
Kies onverzadigde vetten uit vis, avocado’s, oliehoudende zaden en 
plantaardige oliën, in plaats van verzadigde vetten en transvetten

 — Drink veel water - streef naar 6-8 glazen per dag.

Meer informatie is beschikbaar op volgende website: https://www.gezondleven.be/
themas/voeding.

Voeding, inclusief problemen 
met reuk en smaak
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Tips voor verminderde reuk- of smaakzin

 — Zorg voor een goede mondhygiëne door tweemaal per dag jouw tanden te 
poetsen.

 — Train jouw reukzin twee keer per dag door sterke geuren zoals citroen, roos, 
kruidnagel en eucalyptus door jouw neus in te ademen, elk gedurende 20 
seconden.

 — Probeer kruiden en specerijen zoals chilipeper, citroensap en verse kruiden aan 
jouw eten toe te voegen om de smaak te verbeteren, maar wees voorzichtig, 
want deze kunnen de zure reflux versterken.
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Tijdens jouw herstel van COVID-19 kan je een aantal problemen ondervinden met 
jouw hersenvaardigheden (cognitie genoemd). Deze moeilijkheden kunnen 
problemen zijn met geheugen, aandacht, informatieverwerking, planning en 
organisatie. Ze worden ook wel “brain fog” of “mentale mist” genoemd. Mentale 
mist wordt vaak verergerd door uitputting; met andere woorden, hoe meer je 
uitgeput bent, hoe meer hersenproblemen je zal ervaren.

Het is belangrijk dat jij en jouw familie erkennen dat je deze moeilijkheden 
ondervindt, omdat ze gevolgen kunnen hebben voor jouw relaties, jouw 
dagelijkse activiteiten en jouw terugkeer naar werk of studie. Als je deze 
moeilijkheden ondervindt, kunnen de volgende strategieën helpen.

 — Minimaliseer afleiding: probeer te werken in een rustige omgeving zonder 
afleiding. Je kan oordopjes gebruiken als dat nodig is. Als je wordt afgeleid 
tijdens het lezen van een tekst, verberg dan delen van de tekst met een stuk 
papier, of gebruik jouw vinger als een marker.

 — Doe activiteiten wanneer je minder uitgeput bent: plan taken die 
hersenvaardigheden vereisen op momenten dat je het minst uitgeput bent. 
Bijvoorbeeld, als de uitputting optreedt naarmate de dag vordert, doe deze 
taken dan ‘s morgens.

 — Neem regelmatig pauzes: als het probleem verergerd wordt door uitputting, 
werk dan korter en neem pauzes.

 — Stel haalbare doelen: aan iets specifieks werken helpt om gemotiveerd te 
blijven. Zorg ervoor dat je haalbare doelen stelt - bijvoorbeeld elke dag maar 5 
bladzijden van een boek lezen.

 — Maak een tijdschema: probeer een dagelijks/wekelijks schema van jouw taken te 
maken. Het kan helpen om jouw activiteiten van tevoren te plannen. 
Opschrijven wat je hebt gedaan of taken opsplitsen in haalbare delen kan ook 
helpen.

Beheersing van problemen met  
aandacht, geheugen en 
helderheid van denken
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 — Stel beloningen in: Het kan helpen om, als je een doel bereikt, jezelf te belonen - 
met iets heel simpels, zoals een kopje thee of koffie, tv kijken of een wandeling 
maken. 

 — Eén ding tegelijk: probeer niet te veel informatie in één keer te verwerken, want 
dat kan tot fouten leiden. 

 — Hulpmiddelen: lijsten, notities, agenda’s en kalenders kunnen jouw geheugen 
en routine ondersteunen. 

 — Hersenoefeningen: je zou nieuwe hobby’s, puzzels, woord- of cijferspelletjes, 
geheugenoefeningen of lezen kunnen proberen om jouw geest te stimuleren. 
Begin met hersenoefeningen die lichte inspanning vergen maar haalbaar zijn, 
en verhoog de moeilijkheidsgraad wanneer je voelt dat je het kan. Dit is 
belangrijk om de motivatie te behouden.



23

COVID-19 en de eventuele langdurige symptomen kunnen een stressvolle 
ervaring zijn. Dit kan terecht invloed hebben op jouw humeur. Het is niet 
ongewoon om stress, angst (bezorgdheid, vrees) of depressie (neerslachtige 
stemming, somberheid, droefheid) te voelen. Je kan negatieve gevoelens of 
gedachten hebben over de zin van het leven, vooral als je erg ziek bent geweest. 
Jouw stemming kan ook worden beïnvloed door frustratie als je jouw dagelijkse 
activiteiten niet kunt hervatten of terug kan keren naar jouw dagelijkse 
activiteiten of werk op de manier die je wilde.

Ontspanning 

Ontspanning helpt om het beetje energie dat je hebt te sparen tijdens jouw 
herstel. Het kan je helpen jouw angst onder controle te houden en jouw 
stemming op te beuren. Hieronder staat een voorbeeld van een 
ontspanningstechniek.

Basistechniek

Adem langzaam en zachtjes en stel jezelf de volgende vragen:

Welke 5 
dingen kan ik 
zien? 

Welke 4 
dingen kan ik 
voelen?

Welke 3 
dingen kan ik 
horen? 

Welke 2 
dingen kan ik 
ruiken? 

Welk ding kan 
ik proeven?

Neem de tijd om over jouw antwoorden na te denken, één zintuig tegelijk, en 
blijf op elk antwoord minstens 10 seconden geconcentreerd.

Het is belangrijk om te onthouden dat jouw symptomen een normaal onderdeel 
zijn van het herstel van COVID-19. Je zorgen maken en er over nadenken kunnen 
de symptomen verergeren. Bijvoorbeeld, als je jezelf focust op jouw hoofdpijn, 
krijg je misschien meer hoofdpijn.

Beheersing van stress, angst, 
depressie en slaapproblemen
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Je moet er ook van bewust zijn dat de symptomen vaak samenhangen: een 
toename van het ene leidt tot een toename van het andere. Als je uitgeput bent, 
zal jouw concentratievermogen verminderen, wat ook gevolgen zal hebben 
voor jouw geheugen, dus jouw onrust en bijgevolg jouw uitputting. Zoals je kan 
zien, kan dit een negatieve spiraal worden. Omgekeerd leidt een verbetering op 
het ene gebied vaak ook tot een verbetering op een ander gebied.

Een paar simpele dingen kunnen jou helpen.

 — Zorg voor genoeg goede slaap: 

–  Neem een regelmatig slaap- en waakritme aan, met wekkers om je eraan te 
herinneren indien nodig;

–  Zorg dat jouw omgeving vrij is van dingen die je kunnen storen, zoals te veel 
licht of lawaai;

– Stop met het gebruik van elektronische apparaten zoals telefoons en tablets 
een uur voordat je gaat slapen;

–  Het kan ook helpen om de inname van nicotine (bijvoorbeeld door roken), 
cafeïne of alcohol te beperken;

–  Probeer ontspanningstechnieken voor het slapengaan.

 — Andere ontspanningstechnieken: voorbeelden zijn meditatie, mindfulness, 
geleide beeldspraak of visualisatie, baden, aromatherapie, tai chi, yoga en 
muziek.

 — Het onderhouden van sociale relaties is belangrijk voor jouw geestelijk welzijn. 
Praten met andere mensen kan helpen stress te verminderen en je te steunen.

 — Een gezonde voeding en het geleidelijk hervatten van jouw dagelijkse 
activiteiten en hobby’s naarmate je daartoe in staat bent, zullen jouw stemming 
verbeteren.

Volgende website geeft je de praktische kennis die je nodig hebt om met stress 
om te gaan: https://www.thuisarts.nl/stress/ik-wil-beter-omgaan-met-stress.
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Pijn is een veel voorkomend symptoom dat wordt gemeld door mensen die 
herstellen van  COVID-19. Het kan zich op specifieke plaatsen van het lichaam 
voordoen (gewrichten, spieren, hoofdpijn, pijn op de borst en in de buik) of het 
kan algemeen voorkomen. Aanhoudende pijn (die langer dan drie maanden 
aanhoudt) kan invaliderend zijn en slaap, uitputting, stemming en het 
vermogen om zich te concentreren of te werken beïnvloeden. Bij specifieke 
pijnklachten, zoals pijn op de borst, die erger worden door activiteit, raadpleeg 
je best jouw huisarts.

Tips voor pijnbestrijding

 — Bij gewrichts-, spier- of algemene pijn kan je pijnstillers zonder voorschrift, zoals 
paracetamol of ibuprofen, bij het eten innemen.

 — Medisch professionals kunnen je adviseren over geneesmiddelen die kunnen 
helpen bij pijn die niet reageert op pijnstillers zonder voorschrift.

 — Soms lukt het niet om helemaal van de pijn af te komen. Streef ernaar de pijn 
beheersbaar te maken, zodat je in staat bent te functioneren, beter te slapen en 
essentiële dagelijkse activiteiten uit te voeren.

 — Slaap kan de pijnklachten helpen verminderen. Als pijn jouw slaap belemmert, 
neem dan jouw pijnmedicatie net voordat je gaat slapen.

 — Ook ontspannende muziek of meditatie kan helpen om de pijn te verminderen.

 — Het rustig aan doen tijdens jouw dagelijkse activiteiten is één van de manieren 
om jouw pijn te beheersen. Rustige lichaamsbeweging bevordert ook de 
productie van hormonen, endorfines genaamd, die de pijn kunnen helpen 
verminderen.

 — Ben je ervan bewust dat pijn een veel 
voorkomend symptoom is. Het 
aanvaarden van een bepaald niveau van 
pijn zal waarschijnlijk helpen de vicieuze 
cirkel te doorbreken. Vermoei jezelf niet 
zodanig dat de pijn en de uitputting 
verergeren.

Pijnbestrijding
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De terugkeer naar het werk

Na COVID-19 kan het moeilijk zijn om weer aan het werk te gaan. Dit kan een 
zorgvuldige planning vereisen om er zeker van te zijn dat je er klaar voor bent. 
Onderstaande adviezen kunnen jou hierbij helpen.

 — Blijf weg van het werk tot je jezelf goed genoeg voelt.

 — Communiceer met jouw werkgever over jouw aandoening.

 — Als je jezelf in staat acht weer aan het werk te gaan, raadpleeg dan jouw arts of 
medisch professional en de bedrijfsgezondheidsdienst van jouw werkgever om 
jouw werkzaamheden te hervatten.

 — Evalueer jouw taken en beoordeel of je jezelf in staat acht al jouw taken of een 
deel ervan uit te voeren.

 — Bespreek met jouw werkgever een plan om stapsgewijs weer aan het werk te 
gaan, waarbij je jouw taken over een bepaalde periode geleidelijk opvoert (ook 
wel een “geleidelijke terugkeer naar het werk” genoemd). Evalueer regelmatig 
of dit plan goed verloopt. Dit plan kan een terugval en verdere afwezigheid 
helpen voorkomen. Bij jouw terugkeer kan jouw werkschema worden 
aangepast, waaronder bijvoorbeeld jouw begin- en eindtijden, de mogelijkheid 
om thuis te werken of met lichtere taken te beginnen.

 — Jouw werkgever zou steun moeten tonen bij jouw geleidelijke terugkeer naar 
het werk. Dit kan weken of maanden duren, afhankelijk van jouw symptomen en 
de aard van jouw werk.

 — Indien je niet in staat bent jouw taken te vervullen, kan je een verandering van 
functie of een herplaatsing overwegen.

 — Als je denkt dat jouw aandoening jouw werk op lange termijn zal beïnvloeden, 
raadpleeg dan een arbeidsgeneesheer en jouw werkgever om aanpassingen te 
maken op basis van het nationale beleid en eventuele wettelijke verplichtingen.
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Meer informatie 

Tot slot vind je hieronder websites met betrouwbare informatie over COVID-19 
en langdurige klachten na COVID-19:

https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/alles-over-corona

https://www.thuisarts.nl/lang-klachten-na-corona
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rehabilitation: self-management after COVID-19-related illness, second edition. 
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