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Inleiding 
Aanleiding 

We zien langzaam aan de piek afnemen van het aantal besmette COVID-19 cliënten. 

Daarbij is te verwachten dat een deel hiervan langere tijd klachten zal houden van hun 

infectie (Aarts, 2020). Na een IC- of ziekenhuisopname doorlopen de meeste cliënten het 

revalidatietraject via Medisch Specialistisch Revalidatie (MSR) en/of Geriatrische 

Revalidatiezorg (GRZ). Wanneer cliënten in een eerstelijnsverblijf (ELV) of COVID-cohort 

afdeling verbleven, zal de reguliere verpleeghuiszorg daar een aantal specifieke 

aandachtspunten hebben voor het herstel rondom Corona (Vilans, 2020). Echter, voor de 

cliënten die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt, is er momenteel nog geen herstelzorg 

beschreven. Deze cliënten hebben COVID-19 vaak met milde tot ernstige klachten 

doorgemaakt en het is te verwachten dat ook zij behoefte hebben aan herstelzorg. Om het 

zorgproces voor deze laatstgenoemde groep, binnen de regionale context en behoeften, 

vast te leggen is dit document geschreven. Er is in opgenomen welke zorg, door wie en 

wanneer kan worden ingezet of wordt gecoördineerd. Er is niet vastgelegd wat en waarom 

elke zorgverlener moet doen. Deze invulling is, volgens richtlijnen, standaarden of 

protocollen, aan iedere individuele discipline zelf.   

Gebruiksdoel 

Dit document is bedoeld voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen die de zorg thuis 

indiceren, organiseren en coördineren. Het geeft inzicht wat er binnen onze regio Westelijk-

Noord-Brabant mogelijk is aan herstelzorg in de eerstelijn. Het gaat in dit document om 

cliënten die een doorgemaakte COVID-19 hebben, in de thuissituatie verblijven en zich niet 

meer in de acute (en besmettelijke) fase bevinden. Daarbij is er aandacht voor hun hele 

systeem (denk aan mantelzorgers, familie e.d.) waar soortgelijke nazorg nodig kan zijn. Er is 

nagestreefd dat iedere professional een vertaalslag kan maken naar zijn eigen praktijk (en 

netwerk), maar ook dat iedere cliënt zijn (al betrokken) vertrouwde zorgverlener behoudt.  

Beperkingen 

Deze handreiking is in korte tijd tot stand gekomen en is nadrukkelijk een dynamisch 

document. Op basis van de actuele kennis en ervaringen uit de praktijk zal verder 

ontwikkeling plaatsvinden.  

Termen 

Er is gekozen om te spreken over herstelzorg. Revalideren betekent herstellen, maar 

herstellen heeft ook een bredere betekenis. Het gaat hierbij niet alleen om intensieve, maar 

ook om minder intensieve zorg, waarbij de nadruk ligt op tijd en rust om te herstellen 

(Sensire,2020). Daar waar cliënt staat kan ook patiënt gelezen worden.  
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Achtergrond 
Definitie cliëntgroepen 

Er zijn grofweg vier cliëntgroepen te onderscheiden (Federatie Medisch Specialisten [FMS], 

2020):  

Cliëntgroep Revalidatietraject  

Cliënten met alleen milde klachten Ontslag naar huis, met ondersteuning door 
huisarts, thuiszorg en/of begeleiding eerstelijns 
professionals.  

Cliënten die geen intensieve zorg nodig hebben, 
maar niet rechtstreeks naar huis kunnen 

Eerstelijnsverblijf (ELV) / COVID-nazorg 
afdelingen of COVID-hotels waar herstelzorg en 
24 uurs verpleegzorg beschikbaar is.  

Cliënten met bijkomende multimorbiditeit/ 
kwetsbaarheid, waarbij er sprake is van 
beperkingen in fysiek, cognitief en/of mentaal 
functioneren waarvoor multidisciplinaire zorg 
nodig is 

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 

Cliënten met een hoog premorbide niveau van 
functioneren en hoge participatie ambitie, 
waarbij er sprake is van beperkingen in het 
fysiek, cognitief en/of mentaal functioneren 
waarvoor multidisciplinaire zorg nodig is 

Medisch specialistische revalidatie (MSR) 

 

Zorgproces 

Het beloop van het herstel kan grillig verlopen, daarom is het van belang om regelmatig te 

evalueren of de cliënt nog steeds de best passende zorg en behandeling ontvangt. Indien de 

zorgvraag complex is en onvoldoende vooruitgang geeft in de thuissituatie kan worden 

opgeschaald naar ELV of GRZ of worden doorverwezen naar de tweedelijn voor MSR (zie 

hierover meer in Revalidatie na COVID-19 - Nieuwsbrief Huisartsen). Uiteraard kan er ook 

worden afgeschaald van MSR, naar GRZ, ELV of thuissituatie bij voldoende vooruitgang 

(Verenso, 2020). 

 

Symptomen 

Bij de meeste cliënten zal er sprake zijn van klachten of problemen op fysiek, cognitief, 

psychisch of sociaal gebied. Ongeacht of de cliënt COVID-19 thuis, op de IC, in het 

ziekenhuis of in een andere intramurale setting heeft doorgemaakt. Daarnaast is het te 

verwachten dat bij het cliëntsysteem soortgelijke (m.n. psychische en sociale) problemen 

kunnen voordoen. Er valt te denken aan de volgende problemen: 

- Fysieke klachten: Covid Associated Lung Disease (CALD), spierverlies, 

mobiliteitsverlies, gewichtsverlies, decubitus, contracturen bij langdurige 

immobilisatie, slikstoornissen (Verenso, 2020). Er moet gedacht worden aan 

longweefsel beschadiging (longfibrose) en een verhoogd risico op trombo-

embolische complicatie zoals longembolieën welke kunnen leiden tot chronische 

trombo-embolische pulmonale hypertensie en een verminderde inspanningstolerantie 

en dyspneu. Daarnaast worden klachten zoals cardiale restklachten (myocarditis of 

ritmestoornissen) gemeld (Aarts, 2020). 

https://docs.google.com/document/d/1mC-6jwEZrFRJW6dlGnnzfgfFZ9qBolAHcfcTTIoaRJE/edit?usp=sharing
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- Cognitieve klachten: verminderde uitvoerende functie, geheugenverlies, 

aandachtsverlies, trage denksnelheid, delier en desoriëntatie in tijd (Verenso, 2020). 

- Psychische klachten: angst, depressie, posttraumatische stress stoornis (PTSS), 

(verstoorde) rouw. Isolatie, media-aandacht en onzekerheid kunnen ernstige mentale 

gevolgen hebben (Verenso, 2020). Daarnaast kunnen herbelevingen, nachtmerries 

en slaapproblemen voorkomen (Aarts, 2020).  

- Sociaal: door de vaak langdurige isolatie is het ook voor de mantelzorgers, die soms 

ook nog ziek zijn geweest, een zwaar traject (Verenso, 2020). 

 

De klachten die zich voordoen na een IC-opname komen overeen met bovenstaande 

problemen, maar verlopen vaak heviger en wordt ook wel het Post-Intensive Care Syndrom 

(PICS) genoemd (Verenso, 2020). Wanneer deze klachten bij familieleden en andere 

naasten voorkomen wordt dit ook wel PICS-Family (PICS-F) genoemd (Aarts, 2020).   

 

Tijdens een opname en een infectie komt regelmatig een delier voor. Een deel van de 

COVID-19 cliënten krijgt te maken met de risico(verhogende) factoren. Het ligt daarom in de 

lijn der verwachting dat ook deze cliënten (bij thuiskomst) een verhoogd risico hebben op 

een delirium. Het advies is om bij opname alle cliënten te screenen op een delirium.  

 

Risicofactoren om (eerder) een delier te ontwikkelen: 

- hogere leeftijd 

- cognitieve of neurologische stoornissen 

- verminderde visus of gehoor 

- verminderde ADL-functie 

Uitlokkende factoren om een delier te ontwikkelen: 

- operatie, ziekenhuisopname, bepaalde medicatie 

- onttrekking van alcohol of nicotine  

- verstoring slaap/waakritme, angst, stress  

- metabole stoornissen: vitaminedeficiënties, anemie, glucose/schildklier ontregeling, 

dehydratie, infecties, pijn, koorts, hypoxie, shock 

 

Een delier kan zich bij cliënten uiten als hyperactief. Er is dan sprake van een verhoogde 

waakzaamheid, rusteloosheid of er kan zich agressie ontwikkelen. Ook een hypoactieve 

vorm, ook wel een stil delirium genoemd, kan voorkomen en dit uit zich in een verminderde 

waakzaamheid, spaarzame spraak en apathie. Deze vorm wordt vaak miskend. Een delier 

kan ook in mengvorm, dus zowel hyper- als hypoactief, voorkomen (Verenso, 2020). 

Diagnostiek 
Anamnese en screeningsinstrumenten 

Inspiratievragen en screeningsinstrumenten bij COVID-19 zijn weergegeven in de 

anamnesewijzer post COVID-19.  

Lichamelijk onderzoek 

De klinische beoordeling en monitoring van cliënten met (actieve of doorgemaakte) COVID-

19 gebeurt door verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist en huisartsen 

door middel van de ABCDE-systematiek:  

https://drive.google.com/a/twb.nl/open?id=14XNA6VA5mUvtoCEtnaapFc7M3GWEN2Uk
https://drive.google.com/a/twb.nl/open?id=14XNA6VA5mUvtoCEtnaapFc7M3GWEN2Uk
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A (ademweg) met de symptomen: hoorbare ademhaling (inspiratoire stridor, rochelen, 

snurken), hoesten, keelpijn en/of sputumproductie 

B (breathing) observeer of er sprake is van: cyanose (lippen/nagels), toegenomen 

(frequentie >24x/min) en diepere (pursed lip breathing, neusvleugelen of buik intrekkingen) 

ademhalingsbewegingen, toegenomen ademarbeid (gebruik hulpademhalingsspieren). 

Ausculteer en percuteer de longen. Meet de zuurstofsaturatie (met/zonder O2).   

C (circulatie) observeer of er sprake is van: veranderde huidskleur (bleekheid, roodheid, 

transpiratie), haemoptoë. Ausculteer het hart (frequentie, ritme, souffles). Voel de 

temperatuur van extremiteiten (handen en voeten). Meet de polsslag en bloeddruk.  

D (disability) met de symptomen: verminderd bewustzijn (spontaan ogen openen, 

uitvoeren van opdrachten, helder en alert in gesprek). Meet bij Diabetes Mellitus de 

bloedglucosespiegel.  

E (omgeving) monitor of er sprake is van: verlaagde of verhoogde lichaamstemperatuur 

(noteer hierbij laatst gebruikte koortsverlagende medicatie (paracetamol)), pijn (d.m.v. VAS-

pijnscore) of ondervoeding (SNAQ) (De Leede & Ploeg, 2020). 

Doelen 
Algemeen doel herstelzorg 

Het verbeteren van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van cliënten die COVID-19 

hebben doorgemaakt, hierbij wordt nagestreefd: 

(1) het voorkomen of beperken van complicaties (vroegsignalering),  

(2) het behouden van gezondheidsstatus alsmede en 

(3) het verbeteren en behandelen van gezondheid.  

Specifieke doelen herstelzorg 

De veel voorkomende mogelijke verpleegkundige doelen zijn weergegeven in de 

anamnesewijzer post COVID-19.  

Interventies per discipline 
Algemeen  

In het algemeen geldt dat er aandacht moet zijn voor de belastbaarheid, energieverdeling en 

(angst) voor dyspnoe bij cliënten en hun familie. Er is vaak een overschatting in eigen 

kunnen. Revalideren is een topsport, waarbij overbelasting snel op de loer ligt. De algemene 

regel luidt: doe het vaker, doe het kort. Er is vaak een multidisciplinair team betrokken 

waarbij het uitgangspunt is: eenvoudig als het kan, complex als het moet. Het is niet 

wenselijk dat er teveel professionals tegelijk ingezet worden of de cliënt zijn (al betrokken) 

vertrouwde zorgverlener(s) verliest. Echter, het verschilt per professional (of organisatie) 

over welke (aanvullende) expertise zij beschikken.  

 

De huisarts is het eerste aanspreekpunt, heeft de regie en coördineert de integrale zorg. 

Deze regievoering kan in onderlinge afstemming worden gedelegeerd aan een andere 

(nauwe) betrokken professional. Van belang is dat deze toeziet op de zorgdoelen en 

onderling gemaakte afspraken en daar waar nodig bijstuurt.  

  

https://drive.google.com/a/twb.nl/open?id=14XNA6VA5mUvtoCEtnaapFc7M3GWEN2Uk
https://drive.google.com/a/twb.nl/open?id=14XNA6VA5mUvtoCEtnaapFc7M3GWEN2Uk
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Multidisciplinair aanbod 

Hieronder is algemeen weergegeven welke professionals inzetbaar zijn voor welke zorg.  

 

Huisarts / Specialist Ouderengeneeskunde (SO) / Verpleegkundig Specialist (VS) 

● huisarts, is het eerste aanspreekpunt, heeft de regie en coördineert de integrale zorg. 

● SO en VS, bieden aanvullende expertise in complexe zorgbehoeften bij toenemende 

mate van kwetsbaarheid en verschillende chronische aandoeningen. Zij doen onder 

andere anamnese, lichamelijk onderzoek (op indicatie) en (adviseren huisarts t.a.v.) 

aanvullend (laboratorium) diagnostiek en/of verwijzingen.  

● VS, heeft zowel medische als verpleegkundige kennis waardoor care en cure worden 

verbonden. De proactieve houding biedt de mogelijkheid voor een brede monitoring 

van de cliëntsituatie en een nauwe afstemming met alle betrokkenen. De 

laagdrempeligheid is waardevol bij het instrueren van andere ketenpartners of het 

sociaal netwerk.  

 

Diëtist 

● adviseert op basis van berekende behoefte:  

○ Energie: WHO + 30-50% toeslag 

○ Eiwit: Gallagherformule toepassen, 1,5-1,9 gram/ kg VVM 

● stemt voeding af op voorkeuren en klachten cliënt. Maakt gebruik van adviezen bij 

geur- en smaakverandering: www.oncoline.nl/voedings-en-dieetbehandeling 

● verdeelt eiwitten evenredig over 4-6 momenten met 20-30 gram eiwit per eetmoment. 

Met name eiwitrijke avondsnack is belangrijk. 

● stemt voedingsbegeleiding en begeleiding van fysiotherapeut op elkaar af. 

● Stemt bij slik-/kauwproblemen de juiste consistentie af met logopedist. 

● vaste voeding en vetrijk wordt over het algemeen niet goed verdragen. Het zijn 

vooral de koude , frisse zuivel, appelmoes wat lukt. Dit is niet voldoende, dus: 

drinkvoeding stimuleren of op tijd overschakelen op sondevoeding. Ook eiwitpoeder 

kan worden ingezet. 

● bij misselijkheid of malabsorptie wordt er gekozen voor semi-elementaire 

drinkvoeding. 

● bij wonden is er extra aandacht voor vitamine C. 

● bij beperkte levensverwachting (< 2-3 maanden) is voedingsadvies gericht op 

comfortvoeding, zodat de cliënt zich op fysiek, psychisch, sociaal als spiritueel vlak 

zo comfortabel mogelijk voelt.  

 

Logopedie 

● beoordeelt slikklachten en ademhalingstechnieken (bij dyspneu tijdens spreken of 

eten) 

● traint veilig slikken 

● biedt ademhalingsoefeningen 

● geeft aanwijzingen voor juiste voedings consistentie  

Bron: Verenso, 2020 

  

http://www.oncoline.nl/voedings-en-dieetbehandeling


Herstelzorg thuis na COVID-19, een samenwerking in de eerstelijn 15 

Fysiotherapie 

● biedt oefeningen die cliënt zelfstandig kan oefenen 

● biedt transfer advies en helpt bij mobiliseren 

● screent op fysiek functioneren, inspanningsvermogen en perifere spierkracht 

● screent op ademhalingsspierkracht-, functie en techniek; ophoesttechniek 

● bouwt belastbaarheid van conditie en kracht op 

● stemt intensiteit van beweging, oefeningen of trainingen met diëtist af 

● optimaliseert houding en balans 

● traint ophoesttechniek (ademhalings- en hoesttechniek, oftewel active cycle of 

breathing techniques (ACBT)). Terughoudendheid met ademspiertraining met bv 

Threshold bij nog besmettingskans. Threshold is voor één patiënt en kan niet 

hergebruikt worden. 

● biedt ademhalingsoefeningen en ademspierkrachttraining (maximale inspiratoire druk 

(MIP), inspiratory muscle trainer (Treshold IMT)) 

● traint spierkracht (-uithoudingsvermogen) van met name onderste extremiteiten 

(maar ook andere relevante spiergroepen) 

● biedt oefentherapie en ontspanningsoefeningen 

Bron: Verenso, 2020 

 

Ergotherapie 

● inventariseert en zet eventuele hulpmiddelen (thuis) in 

● evalueert belastbaarheid en biedt adviezen omtrent energiemanagement 

● observeert ADL en biedt training 

● ondersteunt bij cognitieve problematiek 

● ondersteunt / begeleid mantelzorger 

Bron: Verenso, 2020 

 

POH-Somatiek 

● heeft generalistische kennis over een of meerdere deskundigheidsgebieden: 

diabetes mellitus type 2, astma en COPD en het Cardiovasculair Risicomanagement 

(CVRM).  

● voorkomt en beperkt zoveel als mogelijk complicaties van deze aandoeningen en 

herkent risicofactoren en risicogedrag, biedt daar waar wenselijk advies en 

voorlichting 

● probeert zoveel als mogelijk kwaliteit van leven te behouden en heeft aandacht voor 

zelfmanagement (cliënt kent de alarmsymptomen en weet hoe te handelen)    

● behandelt en monitort deze bovengenoemde aandoeningen. Biedt instructie t.a.v. 

behandeltechnieken (zoals insuline spuiten, bloedsuiker prikken of 

inhalatietechnieken). 

Bron: Expertgroep door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, 2017 
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Longverpleegkundige 

● inventariseert klachten en symptomen 

● verheldert de herkomst van vermoeidheidsklachten door middel van MFIS  

● biedt advies, voorlichting (psycho-educatie) en instructie omtrent leefregels en 

energiemanagement, aandacht voor dagindeling en -structuur 

● biedt advies, voorlichting en instructie omtrent gebruik van en veiligheid bij zuurstof 

● monitort de saturatie in rust en bij inspanning 

● biedt advies, voorlichting en instructie bij gebruik van inhalatiemedicatie 

● monitort het herstel of progressie van lichamelijke klachten en conditie na COVID-19 

(bijvoorbeeld: toename COPD- of hartklachten) 

● onderhoudt contact met een behandelend longarts, zolang deze betrokken is  

● geeft een terugkoppeling naar de regievoerder 

● verwijst door naar huisarts of longarts indien klachten op de langere termijn 

 

Wijkverpleegkundige 

● indiceert, organiseert en coördineert de verzorging en verpleging thuis 

● monitort en evalueert de gestelde doelen, stelt daar waar nodig bij 

● biedt zorginhoudelijke aansturing aan V&V teams  

● is het aanspreekpunt voor cliënt, mantelzorgers en ketenpartners bij vragen over de 

zorginhoud en het zorgproces 

● koppelt, met toestemming van de cliënt,  bevindingen vanuit cliënt, mantelzorgers of 

V&V teams terug richting behandelaar of andere ketenpartners 

 

Cliënt, mantelzorger of V&V teams  

● afhankelijk van de mate van zelfzorg biedt mantelzorger of V&V teams verzorging en 

verpleging aan de cliënt.  

● controles van vitale functies (pols, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, saturatie). 

Er worden concrete afspraken gemaakt met de behandelaar over de frequentie 

hiervan en bij welke waarden hij/zij ingeschakeld moet worden (Verenso, 2020). 

● observatie/rapportage fysiek functioneren 

● observatie/rapportage cognitief functioneren 

● observatie/rapportage psychisch functioneren 

● observatie/rapportage sociaal functioneren 

● terugkoppeling van bevindingen vindt plaats aan wijkverpleegkundige. 

 

Dementie verpleegkundige of casemanager dementie 

● brengt cognitieve en gedragsveranderingen in kaart door middel van, MMSE, MOCA, 

kloktekentest en MBI-C-NL (testen worden pas 3 maanden na het doormaken van 

een delier afgenomen) 

● geeft advies en voorlichting bij cognitieve en gedragsveranderingen bij dementie of 

een verdenking van een dementie.  

● signaleert en acteert bij (over)belasting van het mantelzorgsysteem, kan hierbij 

gebruik maken van meetinstrumenten zoals de NPI-Q.  

● adviseert en coacht wijkteams en zorgprofessionals in de omgang met dementie.   

● is vast aanspreekpunt voor mensen met dementie, mantelzorgers, wijkteams en 

overige ketenpartners.  

● indiceert en evalueert en de zorg bij mensen thuis in afstemming met de 

wijkverpleegkundige.  
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CVA - verpleegkundige 

● brengt cognitieve en psychische gevolgen bij hersenletsel in kaart, met behulp van 

de HADS en CLCE-24.  

● biedt advies en voorlichting bij cognitieve en psychische gevolgen bij hersenletsel. 

Onderzoekt compensatietechnieken en/of leert deze aan in de thuissituatie. 

● informeert en adviseert over vermoeidheid (de verschillende soorten vermoeidheid), 

onderbelasting, overbelasting en energiemanagement. Maakt hierbij gebruik van de 

P.R.E.T. Methode). 

● signaleert een (dreigende) overbelasting van mantelzorger en anticipeert daarop.  

● raadpleegt indien wenselijk andere paramedische disciplines, Wmo of andere 

instanties 

 

POH-GGZ 

● is beschikbaar voor zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en 

psychosociale klachten 

● heeft expliciete vaardigheden op het gebied van: spanningsklachten, overspanning of 

burn-out; angst- en somberheidsklachten en stoornissen; acute psychiatrie en 

suïcidaliteit; verslaving en misbruik middelen; verwerkingsproblematiek bij 

belastende gebeurtenissen (PTSS); persoonlijkheidsproblematiek; afwijkend gedrag 

bij kinderen en jeugdigen; meest voorkomende (neuro)psychiatrische pathologie, 

problematische rouw en verlies bij ouderen, als mede de interactie tussen geheugen, 

stemming en somatiek te herkennen en relatieproblematiek   

● verheldert het probleem door de hulpvraag en klachten vanuit verschillende 

perspectieven te analyseren en uit te diepen 

● signaleert mogelijke vormen van psychopathologie, (somatische) comorbiditeit en 

schat gevaar, onveilige thuissituatie en problematische armoede in. 

● bespreekt mogelijke begeleiding binnen of buiten de huisartsenvoorziening en stelt 

d.m.v. gedeelde besluitvorming een zorgplan op 

● geeft voorlichting en psycho-educatie over de klachten en/of aandoening, de 

mogelijke oorzaken daarvan, de prognose en de manier waarop daarmee om kan 

worden gegaan. Denk daarbij ook aan: dagstructurering, activiteitenplanning, 

leefstijladviezen, beweegadviezen, zelfzorg 

● begeleidt (online) zelfhulp en ondersteunt zelfmanagement  

● verbetert het functioneren van de cliënt  

● biedt geïndiceerde (het ontstaan van psychische ziekte of verdere 

gezondheidsschade voorkomen) en zorggerelateerde (het verergeren van klachten 

op tijd signaleren c.q. voorkomen) preventie  

● biedt terugvalpreventie en nazorg bij cliënten welke behandeling ondergingen bij 

GBGGZ of SGGZ 

Bron: Functie- en competentieprofiel POH-GGZ, 2020 
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Geestelijk verzorger  

● ondersteunt cliënten (en hun systeem) bij zingeving en existentiële levensvragen. 

● leert hen zo optimaal mogelijk omgaan met de psychosociale gevolgen van de 

doorgemaakte COVID-19 infectie en het daaropvolgende behandeltraject. Zowel bij 

problemen op psychisch, cognitief, sociaal of levensbeschouwelijk terrein.  

● leert hen zich optimaal aan te passen aan de ziekte of aandoening ontstane nieuwe 

levenssituatie en verlieservaringen. In dit aanpassingsproces draait het er voor de 

cliënt en diens naaste(n) om te zoeken naar een acceptabel evenwicht tussen 

draagkracht en draaglast.  

● Hernieuwde betekenisgeving: incorporeren van de ervaring van deze specifieke 

ziektelast/opname in het ziekenhuis in het eigen levensverhaal, heroriëntering op 

centrale waarden 

● Verbondenheid met belangrijke anderen, waarden en levensbeschouwelijke 

systemen herstellen of bevestigen. 

● Ervaren kwaliteit van leven verbeteren door aandacht voor zingevingsthematiek 

zoals veerkracht, geloof, hoop, rouw. 

 

Maatschappelijk werk 

● screent psychische status partner/mantelzorger en ondersteuning 

● ondersteunt belasting/belastbaarheid partner/mantelzorger 

Bron: Verenso, 2020  
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Stroomschema 
De patient-journey en welke disciplines bij welke klachten kunnen bijdragen is hier nogmaals weergegeven.   
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