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Al maandenlang houdt het coronavirus COVID-19 Nederland in zijn greep. 
De mensen die de eerste grote besmettingsgolf hebben doorstaan, werken 
nu hard aan hun herstel. En voor wie erg ziek is geweest, betekent dat stapje 
voor stapje revalideren om weer de oude te worden. Hoe gaat die revalidatie? 
En wat kun je thuis zelf doen? 

Beter worden 
na corona
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Tanja Martens, physician assistant ouderengeneeskunde, aan het werk met een herstellende patiënt.
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H et was het goede nieuws bij het 
slechte nieuws over het oprukkende 
virus: de overgrote meerderheid van 
besmette mensen overleeft corona, 
óók de risicopatiënten. Velen hebben 
zelfs nauwelijks klachten. We weten 
niet precies hoeveel mensen tot nu toe 
zijn besmet, maar volgens het RIVM 

lijkt het erop dat slechts een vijfde van alle besmette personen 
daadwerkelijk symptomen ontwikkelt. En die zijn dan ook 
nog vaak mild. Een deel voelt zich wel echt beroerd, maar kan 
thuis uitzieken. Van diegenen die in het ziekenhuis worden 
opgenomen, wordt ruim twee derde na gemiddeld zo’n dag of 
zeven op de verpleegafdeling weer ontslagen. De ziekste men-
sen komen terecht op de intensive care (ic), waar de corona-
patiënten gemiddeld elf dagen verblijven. Met uitschieters van 
enkele weken voor de allerziekste coronapatiënten. 

Moeheid
Met uitzondering van de gelukkigen die niet of nauwelijks 
onder de infectie hebben geleden, moeten andere ex-patiënten 
revalideren om weer de oude te worden. Hoe lang is afhanke-
lijk van de ernst van de coronaklachten en van de conditie van 
de patiënt vóór en tijdens de ziekte. Sommigen kunnen na een 
paar dagen alweer een kleiner of groter ommetje aan, voor 
anderen is het hard werken om op hun oude energieniveau 
terug te komen. 
Bijna alle ex-patiënten zijn het over één ding eens: een corona-
infectie maakt moe. De ernst van die vermoeidheid verschilt 
van een beetje afgemat tot totaal uitgeput. Iedereen die wel 
eens zware griep heeft gehad, zal het herkennen. Zelfs na een 
paar ziektedagen voel je je al als een vaatdoek. Niet zo gek, 
want virussen – en zeker bij COVID-19 – houden nogal huis 
in je lijf en tasten al je reserves aan. Tegelijkertijd werkt je 
afweersysteem op volle toeren om de ongewenste indringer 
zo snel mogelijk te verjagen. Vaak houdt die moeheid nog wel 
even aan, ook als je weer beter bent. Het is een teken dat je lijf 
nog steeds moet bijkomen van de strijd tegen de infectie. 

Slappe spieren
Ex-coronapatiënten klagen ook bijna allemaal in meer of min-
dere mate over slappe spieren. Elke beweging is er daardoor 
in het begin één te veel. Heel soms lukt zelfs haren kammen 
niet meer. Dat komt omdat ze door de ziekte veel spiermassa 
hebben verloren. Als gezonde mensen een week in bed liggen 
en helemaal niks doen, verliezen ze al ongeveer een kilo aan 
spiermassa. Op een gewone verpleegafdeling kan een patiënt 
al meerdere kilo’s aan spiermassa verliezen per week, maar 
op een ic-afdeling is dat nog meer. Als iemand drie weken op 
de ic heeft gelegen, kan hij/zij wel vijftien kilo aan spieren 
verliezen. Weg zijn de zo zorgvuldig opgebouwde gespierde 
benen; op de overgebleven dunne beentjes kost elke stap in 
het begin moeite.

Ondervoeding
Daar komt nog bij dat ook ondervoeding sterk bij kan dra-
gen aan spiermassa-afbraak. Zieken krijgen vaak te weinig 
voedingsstoffen binnen; dat coronapatiënten veelal hun reuk 
en smaak kwijt zijn, bevordert de eetlust niet. Ze hebben 
vooral eiwitten heel hard nodig om te kunnen vechten tegen 
de ziekte. Als je die niet via voeding binnenkrijgt, spreekt het 
lichaam de eiwitvoorraad in de spieren aan. Allereerst die uit 
de arm- en beenspieren, maar als die onvoldoende soelaas 
bieden, wordt een beroep gedaan op de spieren rond organen 
als hart en longen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: de ziekte 
leidt tot verminderde eetlust en verminderde voedselinname, 
dit leidt tot ondervoeding, ondervoeding resulteert in afbraak 
van spiermassa en die afbraak zorgt er op zijn beurt weer voor 
dat mensen onvoldoende in huis hebben om beter te worden. 
Energie-opbouw, beweging én eiwitten vormen dan ook de 
eerste stappen op weg naar lichamelijk herstel. Sommige 
mensen hebben daarnaast ook psychologische begeleiding 
nodig om de psychische klappen van de ziekte op te kunnen 
vangen. Vooral de ervaren (doods-)angst rond de ziekte en het 
onzekere en grillige verloop ervan, kunnen er flink inhakken.

Kijk voor actuele cijfers en informatie over het virus op 
de site van het RIVM: rivm.nl. Daar kun je ook terecht bij 
het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC), een 
digitaal loket dat hulp biedt als je worstelt met mentale 
gevolgen van de coronacrisis. Zoek naar ‘IVC’. 

Tanja Martens, physician assistant ouderengeneeskunde bij herstelkliniek 
Maastricht UMC+ Herstelzorg, begeleidt geriatrische patiënten bij hun revalidatie 
na corona. ‘We verzorgen over het algemeen mensen boven de 80 jaar, vaak 
hebben ze – naast corona – nog andere, onderliggende ziektes. Inmiddels heb-
ben we tientallen coronapatiënten opgenomen en begeleid op weg naar herstel. 
Een groot aantal patiënten konden, toen zij virusvrij waren, gelukkig terug naar 
huis of starten met hun revalidatietraject en daarna alsnog naar huis. Al vallen 
er helaas ook doden te betreuren. Bij het herstel van coronapatiënten is maat-
werk heel belangrijk. Helemaal als ze ook andere onderliggende ziektes hebben, 
dan zijn ze post-corona extra kwetsbaar. Per individuele patiënt kijken we heel 
goed naar wat de draagkracht en draaglast zijn en maken dan een herstelplan 
op maat. Daarbij blijven we aandacht houden voor de totale mens, dus ook het 
welbevinden en de mentale weerbaarheid. Eén 100-jarige vrouw ging op 13 april 
weg. “Heeft de kliniek klachtenvrij verlaten”, staat in het elektronisch patiënten-
dossier. “Is nog wel vlug vermoeid, maar voelt zich verder goed”.’ Tanja drukt 
haar – en haar andere patiënten – op het hart om goed voor zichzelf te zorgen. 
‘En dat betekent: verantwoord eten, voldoende drinken en bewegen, en je 
levensritme weer oppakken.’ 
Meer over herstellen in MUMC+ Herstelzorg op herstelzorgmumc.nl.

De 100-jarige die herstelde van corona
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Revalideren 
is topsport
Na de ziekte begint het echte gevecht pas, 
zeggen veel ex-coronapatiënten. Vanaf dan 
moet alles op alles gezet worden om te her-
stellen en de energie, spierkracht en longca-
paciteit van vóór de infectie terug te krijgen. 
Dat is topsport. Grofweg zijn er in het fysieke 
revalidatieproces drie fasen te onderschei-
den. Ziekenhuispatiënten in het Maastricht 
UMC+ doorlopen daarnaast nog een voor-
fase. Met een speciale meter wordt allereerst 
getest hoeveel knijpkracht ze in hun hand 
hebben. Naar huis mogen ze pas als ze zelf-
standig in en uit bed kunnen komen, kunnen 
opstaan uit een stoel, kunnen lopen en – als 
dat nodig is bij hun thuis – de trap op kunnen 
lopen. Het zijn basisbewegingen waarin veel 
patiënten echter aanvankelijk niet slagen. 
Thuis hebben velen in het begin moeite met 
het uitvoeren van de gewone dingen die 
je in en om het huis moet kunnen (fase 1). 
Daarna vormen recreatieve activiteiten nog 
een uitdaging: een wandeling, een stukje 
fietsen, sporten (fase 2.) Als mensen dat 
eenmaal kunnen, dan gaat het in de laatste 
fase vooral om het verder opbouwen van de 
conditie (fase 3). Dat is het moment waarop 
de meeste mensen zelf weer verder kunnen 
zonder professionele hulp of begeleiding.

Revalideren is 
maatwerk
Welk herstelplan het beste werkt, is afhankelijk van de 
conditie van de patiënt voor en tijdens de ziekte en van 
de ernst van de schade. Een sportieve sterke beer in 
de pre-coronatijd kan meer hebben tijdens de ziekte en 
daarna harder trainen om weer aan te sterken. Hij zal daar-
door eerder op zijn oude niveau kunnen terugkomen dan 
iemand met een zwakkere gezondheid. Die moet van veel 
verder komen. Een herstelplan op maat is dus nodig. 

Revalideren kost tijd
Hoe lang het herstel duurt, is moeilijk te voorspellen. Er zijn nog nauwelijks 
gegevens over. In de praktijk gaat men ervan uit dat 21 dagen intensive care  
21 weken revalideren vergt en dat als je drie weken bent opgenomen op een 
reguliere verpleegafdeling, je twee tot drie weken moet oefenen op de belang-
rijkste lichamelijke vaardigheden voordat je weer naar huis mag.  

Revalideren vergt 
geen uitstel
Hoe eerder je met de revalidatie begint, hoe groter de 
kans op succes. De fysiotherapeut blijft daarom zelfs 
tijdens de beademing de gewrichten van patiënten in 
beweging brengen en start na het ontwaken zo snel 
mogelijk met het trainen van de ademhalingsspieren en 
de spieren van de ledematen. Voor ic-patiënten is dat 
cruciaal voor een optimale genezing. Andere patiënten 
kunnen al in de laatste fase van hun ziekte eenvoudige 
oefeningen doen om hun conditie op te krikken. 

Revalideren is teamwerk
Omdat het virus op verschillende terreinen schade kan veroorzaken en alles op elkaar ingrijpt 
is voor een goed herstel een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Afhankelijk van de aard 
van de klachten is een team van deskundigen bij de revalidatie betrokken: naast fysiothera-
peuten en diëtisten ook ergotherapeuten, logopedisten, psychologen/psychiaters en diverse 
medici (huisarts, internist, longarts, intensivist, cardioloog, revalidatiearts). 

‘ Iedere 
dag 
een 
stapje 
verder’

Op de site van RTL-Nieuws 
staat een video over wer-
ken aan herstel: ‘Zo ziet de 
revalidatie na corona eruit’.

Werken aan herstel
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Thuis aan de slag met bewegen
Samen met zijn collega’s heeft prof. dr. Ton Lenssen, hoogleraar 
Fysiotherapie aan het Maastricht UMC+, een folder ontwik-
keld met oefeningen die ex-patiënten thuis kunnen doen om weer 
op krachten te komen. ‘Beweeg met beleid’ is zijn belangrijkste 
advies. ‘Probeer in de eerste zes weken actief te blijven, maar put 
jezelf niet te veel uit. In de praktijk betekent dit dat je tijdens het 
oefenen nog moet kunnen praten. Bouw de training vervolgens 
langzaam uit, iedere dag een stapje verder.’ 

Wie graag aan de slag wil met de oefeningen (liggend, zittend 
en staand) kan de folder vinden op gezondidee.mumc.nl  
(zoek op fysiotherapie-oefeningen bij corona) of opvragen  
via zorg.dat.u.beweegt@mumc.nl. Meer nuttige informatie  
over bewegen is te vinden op knfg.nl, zoek op ‘fysiotherapie  
bij patiënten met COVID-19’.

Prof. dr. Ton Lenssen oefent 
het lopen met een ex-patiënte.
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‘Eiwitten, eiwitten, eiwitten, daar draait het 
om’, zeggen diëtisten Esther van den Ho-
gen en Maxime Kohlen. Beiden werken op 
de ic-afdeling van het Maastricht UMC+ en 
zijn direct betrokken bij de behandeling van 
coronapatiënten. Volgens beiden is ‘eiwit’ op 
voedingsgebied het toverwoord om snel op 
te knappen na ziekte: niet voor niets krijgen 
veel patiënten in het ziekenhuis eiwitrijke 
drinkvoeding. Zeker na corona zijn extra 
eiwitten nodig om de verloren spierkracht zo 
snel mogelijk weer op peil te krijgen. Normaal 
is dagelijks 0,8 gram eiwit per kilogram 
gewicht genoeg; na corona is zeker 1,3 gram 
eiwit per kilo nodig. Esther en Maxime geven 
een aantal tips om ook bij het herstel thuis 
die extra eiwitten binnen te krijgen:

•  Voeg zuivel toe aan broodmaaltijden: pap, 
kwark, yoghurt, brood met boter. 

•  Beleg je brood met eiwitrijke – vooral dier-
lijke – producten als kaas, vlees, vis of ei.

•  Dubbel beleggen mag in dit geval!

•  Sluit je warme maaltijd af met een zuivel- 
of sojatoetje: vla(flip), pudding, ijs.

•  Neem af en toe een verantwoord eiwitrijk 
tussendoortje. Bijvoorbeeld een handje 
nootjes, een stukje kaas of worst, een 
toastje met feta of geitenkaas. 

•  Drink voor het slapen gaan nog een glas 
melk of eet een bakje yoghurt of kwark.

Maxime en Esther benadrukken dat voeding 
en beweging altijd onlosmakelijk samenhan-
gen bij de spieropbouw. Pak dat daarom 
tegelijkertijd aan. 

Lees ook de tips van voedingsexpert 
Nicole Hendriks over voeding als je (nog) 
ziek bent op gezondidee.mumc.nl. Zoek 
naar ‘voedingsadviezen bij corona’. Ook 
interessant: haar blogs over ‘corona- 
voedingsfeiten en voedingsfabels’,  
over ‘verstandig koken bij corona’ en 
‘onverwachte eiwitbronnen’.

Goed eten voor herstel

Corona raakt iedereen
De coronacrisis beïnvloedt niet alleen 
het leven van mensen die ziek worden 
en hun naasten – het raakt ons allemaal 
in ons dagelijks bestaan. Soms omdat 
we afscheid hebben moeten nemen van 
geliefden, en dan ook nog op een nare 
manier. Maar ook omdat het virus ons 
sociale leven en ons werk, zelfs onze 
toekomstdromen, op zijn kop zet. Op de 
website van Gezond Idee staan veel ar-
tikelen die ingaan op zaken rond corona. 
Bijvoorbeeld over rouw en afscheid, over 
je relatie goedhouden, over praten met je 
kinderen over corona, over gezond blij-
ven eten en bewegen, en over omgaan 
met angst en stress. 

Zoek op gezondidee.mumc.nl naar 
‘corona’ om een lijst van alle artikelen 
te zien. 

Nieuwe longziekte: CALD
Besmetting met het coronavirus blijkt in veel 
gevallen te leiden tot een nieuwe chronische 
longziekte. De littekens in de longen ver-
oorzaken dan een soort longfibrose, waarbij 
de longen niet meer voldoende zuurstof op 
kunnen nemen. De nieuwe ziekte heeft ook 
al een naam: CALD, wat staat voor COVID 
Associated Lung Disorder. Om te voorkomen 
dat ex-coronapatiënten jarenlang blijven 
rondlopen met onbegrepen klachten wil het 
Longfonds hen in een vroegtijdig stadium 
registreren en koppelen aan medische zorg 
en wetenschappelijk onderzoek.
Meer over CALD op longfonds.nl.

Post-intensive-care- 
syndroom (PICS)
Patiënten die lang op de ic hebben gelegen 
lopen risico op het ontwikkelen van het 
post-ic-syndroom. PICS is een verzamelterm 
voor allerlei problemen. Daartoe behoren  
naast spierzwakte, ondervoeding en uitputting 
onder meer ook ademhalingsmoeilijkheden, 
concentratiestoornissen en psychische 
problemen – tot aan een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) toe. PICS is echter 
geen specifiek gevolg van corona; het kan na 
élke ic-opname optreden. Wel is de impact 
groter naarmate iemand langer in een ic-bed 
ligt, zoals bij corona vaak voorkomt. 
Kijk voor meer informatie op mumc.nl, 
zoekterm ‘herstel na een intensive care 
opname’.

Maxime Kohlen

Esther van den Hogen
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Pruimen-gembercompote
BIJGERECHT

Bereiding: 30 minuten + afkoelen
Basisrecept per persoon: 600 kcal / geen vet / 8 g eiwit / 
121 g koolhydraten / 22 g vezels / 4 mg natrium 
Prijs per persoon: ¤ 1,00

• 1 kg rijpe pruimen • 3 cm gember • 3 el suiker • 1 tl gemalen 
kaneel • sap van 1 citroen • rasp

1  Halveer de pruimen, verwijder de pit en snijd ze in stukjes. 
Schil en rasp de gember. Doe de pruimen met de gember, 
de suiker, de kaneel, het citroensap en 75 ml water in een 
pan.

2  Breng de pruimen aan de kook en kook ze in 20 min. tot een 
stevige compote.

3  Neem de pruimencompote van het vuur en laat afkoelen tot 
kamertemperatuur.

Tip Lekker bij geroosterd vlees van de barbecue, in de  
yoghurt en op volkoren toast met kaas. 

Tip In dit recept zit veel (vruchten)suiker, dus wees niet te 
royaal in de hoeveelheid die je gebruikt, maar zie het als een 
lekkere smaakversterker! Dol op de pittige gembersmaak? 
Voeg aan de afgekoelde pruimencompote nog wat extra 
geraspte gember toe.
 

De zomer 
op je bord
Dieprood, intens groen, warmgeel – deze 
heerlijke en gezonde gerechten stralen 
net zoveel zomer uit als de kleurige 
bloemenweelde in de tuin. Tijd om de  
stoelen buiten te zetten en te genieten.
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Komkommer-gembershot
TUSSENDOORTJE OF DRANKJE BIJ ONTBIJT OF LUNCH 

VOOR 4 PERSONEN 

Bereiding: 10 minuten
Per persoon: 13 kcal / geen vet / 0,5 g eiwit / 2 g 
koolhydraten / 0,5 g vezels / 6 mg natrium
Prijs per persoon: ¤ 0,25

• 1 komkommer • 2 stengels bleekselderij • 2 cm 
gemberwortel • blender

1  Snijd de komkommer in stukjes. Schil de bleek-
selderij en snijd de stengels in reepjes.

2  Pureer in de blender de komkommer met de 
bleekselderij en 150 ml water fijn. Schil en rasp 
de gember. Voeg de gember toe aan het sap en 
pureer nog kort.

3  Schenk het groentesap meteen in 4 glaasjes, of in 
kleine meeneemflesjes, en bewaar in de koelkast.

Variatietip Pureer met de komkommer ook wat 
spinazieblaadjes of verse kruiden mee.

Goed om te weten: Met zo’n shotje krijg je meteen 
een extra portie verse groenten binnen!

GEBAK VOOR 11 PERSONEN

Bereiding: 20 minuten
Oven: 75 minuten
Per persoon: 250 kcal* / 10 g vet / 
6 g eiwit / 30 g koolhydraten /  
1 g vezels / 30 mg natrium
Prijs per persoon: ¤ 0,25

* Gebak eet je als tussendoortje of als 
nagerecht. De hoeveelheid kcal in dit  
recept is relatief hoog. Eet er dus een 
lichte maaltijd bij om dat te compenseren.

• 3 eieren • 100 g suiker • 1 zakje 
vanillesuiker • 100 ml olijfolie ex-
tra vierge • 75 ml halfvolle yoghurt 
• 300 g (volkoren) bloem • 2 tl 
bakpoeder • 175 g kersen • keu-
kenmachine of mixer • ingevette 
cake vorm (20-22 cm)

1  Verwarm de oven voor tot 
160 ºC. Klop in de keukenma-
chine of met de mixer de eieren 
luchtig met de suiker en de 
vanillesuiker. 

2  Voeg langzaam en al kloppende 
de olijfolie en daarna de yoghurt 

toe. Zeef de bloem met het bak-
poeder boven de kom en klop 
tot een glad beslag.

3  Ontpit de kersen en halveer ze. 
Schep lagen beslag afgewisseld 
met de kersen in de cakevorm.

4  Bak de cake in de voorver-
warmde oven in ongeveer 75 
minuten goudbruin en gaar. 
Controleer of de cake gaar is 
door een prikker in het mid-
den van de cake te steken: de 
prikker moet weer schoon uit de 
cake komen. Plakt er nog een 
beetje beslag aan, zet de cake 
dan 5 minuten terug in de oven 
en controleer opnieuw. Laat de 
cake eenmaal uit de oven 10 
minuten in de vorm afkoelen. 
Verwijder dan voorzichtig de 
vorm en laat de cake op een 
rooster verder afkoelen.

Tip Neem voor een vezelrijke 
cake volkorenmeel.

Olijfolie-yoghurtcake met kersen
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Paprikaclafoutis met kwark
LUNCHGERECHT VOOR 4 PERSONEN OF 

HOOFDGERECHT VOOR 2 PERSONEN 

Bereiding: 15 minuten
Oven: 25 minuten
Per persoon: 200 kcal / 6,5 g vet / 12 g eiwit / 22 g 
koolhydraten / 2,5 g vezels en 78 mg natrium (reken 
voor een hoofdgerecht dubbele hoeveelheden)
Prijs per persoon: ¤ 0,75 (4 personen) en ¤ 1,50 

(2 personen)

• 1 rode en/of gele paprika • 1 el olijfolie • 3 eieren 
• 100 g bloem • 150 g magere kwark • 3 el halfvolle 
melk • 3 el fijngehakte verse kruiden (zoals peter-
selie, dille en bieslook) • groene salade, voor erbij • 
grillpan, ingevette, lage ovenschaal (22 cm ø)

1  Verwarm de oven voor tot 200 ºC. Snijd de paprika 
in reepjes en schep de reepjes om met de olijfolie. 
Verhit de grillpan. Gril de paprika in 5 min. mooi bruin. 

2  Klop in een kom de eieren met de bloem, de kwark 
en de melk glad. Schep de kruiden met peper naar 
smaak erdoor.

3  Schenk het eimengsel in de ovenschaal. Verdeel er 
de gegrilde paprika over.

4  Bak de clafoutis in de voorverwarmde oven in 25 
min. goudbruin en gaar. Serveer de clafoutis met 
de salade.

Variatietip Voeg met de kruiden ook grofgehakte 
olijven en/of amandelen toe. Een handje geraspte 
30+ (geiten)kaas doet het ook goed.
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Beter

Toen ze acht jaar was, werd bij Anouk Spiegelenberg (20) 
het syndroom van Gilles de la Tourette vastgesteld. Dat 
is een storing in bepaalde hersengebieden die kan leiden 
tot dwanggedachten en tics – ongecontroleerde bewe-
gingen en geluiden. Bij Anouk waren die tics heel hevig: 
de hele dag, aan een stuk door. Vorig jaar onderging ze 
in het Maastricht UMC+ Deep Brain Stimulation (DBS) en 
dat heeft erg geholpen.    

Bij DBS worden diep in 
de hersenen elektroden 
geplaatst, die door onderhuidse 

draden verbonden worden met een 

pacemaker in de buik. Die zendt 

stroomstootjes naar de elektroden in 

de hersenen, waardoor de klachten 

afnemen. Anouk: ‘Door de Deep 

Brain Stimulation zijn de vocale 

tics zo’n tachtig procent minder, de 

lichamelijke veertig procent.’ Tijdens 

het gesprek maakt ze af en toe nog 

wel geluidjes, waaronder een liefl ijk 

‘prrr’. Ze ziet er opgewekt uit. ‘Ik 

woon op mezelf, via begeleid wonen. 

Mijn vrienden komen langs, ik ben 

vaak bij mijn ouders. Alles is relaxter 

en rustiger nu, niet meer zo chaotisch. 

Ik kan normale gesprekken voeren. Ik 

ben niet overdreven gelukkig, maar 

wel tevreden.’

Meer over Deep Brain Stimulation op mumc.nl 
zoekterm ‘DBS’. Op mumc TV vind je onder de 
zoekterm 'Yasin Temel' een compilatie van het 
tv-programma Topdokters over DBS.


