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Inleiding
Voor u ligt het document Verwijshulp functioneren na Covid-19, met verwijsmogelijkheden na
COVID-19 in de eerste lijn in regio Limburg. Deze verwijshulp bestaat uit drie onderdelen en
ondersteunt de verwijzer in de eerste lijn in het kiezen van de juiste nazorg voor iedere patiënt met
beperkingen in het functioneren na COVID-19. De verwijshulp bestaat uit een gesprekslijst voor de
patiënt (formulier 1), een artsenblad (formulier 2) en het voorliggende informatiedocument met
achtergrondinformatie over verwijsmogelijkheden.
Het doormaken van de ziekte Covid-19 kan negatieve gevolgen hebben. Ook een mogelijk milder
beloop van COVID-19 kan, met name door de grote emotionele impact van de epidemie in combinatie
met de copingstijl van een patiënt, uiteindelijk leiden tot een negatieve impact op het functioneren.
Hierdoor kan bijvoorbeeld terugkeer naar werk problematisch verlopen. Mensen komen met allerlei
klachten die soms wel, maar soms ook geen duidelijke relatie met het corona virus meer hebben. Het
ontrafelen van het probleem, waarom het niet lukt om het leven weer op te pakken, is dan ook erg
van belang. De bijdrage van de emotionele factoren is vaak ondertussen nog groter geworden dan de
symptomen die bij de oorspronkelijke infectie hoorden, doordat een vicieuze cirkel is ontstaan. Het is
van belang om op elk moment integraal te kijken naar de problematiek: dus zowel naar medische,
fysieke, cognitieve en mentale factoren kijken die het functioneren beïnvloeden. Want bij een goed
zicht op alle bijdragende factoren in het disfunctioneren vanaf het begin, voorkomen we dat patiënten
steeds verder in een vicieuze cirkel afdalen en allerlei behandelingen na elkaar ondergaan, die doordat
ze niet op het echte probleem gericht zijn geen uiteindelijke oplossing bieden.
De verwijshulp helpt bij het kijken met de integrale visie. Zo kan de juiste zorg op maat op de juiste
plek worden gekozen. Dat kan variëren van een goed gesprek met u als huisarts, begeleiding in de
eerste lijn door een fysiotherapeut of psycholoog tot multidisciplinaire revalidatie in de tweede of
derde lijn, poliklinisch.

Wat betekent het in praktijk?
De verwijshulp bestaat uit drie onderdelen:
1. De gesprekslijst voor de patiënt (zie pagina 3) helpt om, met een integrale visie, het probleem een
handvat te geven. In de praktijk kunt u (of de spreekuurmedewerker) de patiënt vragen het formulier
al in de wachtkamer in te vullen.
• Het eerste blok (groen) geeft een indruk over de impact van corona op het functioneren in het
dagelijks leven
• De drie blokken daaronder (lichaam, psychisch en cognitief) geven een aanwijzing vanuit welk
van de drie domeinen het disfunctioneren met name bepaald wordt.
• Op basis van de antwoorden van de patiënt kunt u de domeinen van mogelijk disfunctioneren
tijdens het gesprek in de spreekkamer verder uitdiepen.
2. Het artsenblad (zie pagina 4),
• Als u de ingevulde gesprekslijst voor de patiënt en het artsenblad naast elkaar legt, ziet u per
domein (lichamelijk, psychisch en cognitief) de mogelijkheden voor nazorg.
• Is er sprake van hoge scores in meer dan één probleemdomein, dan vindt u op het artsenblad
in het bovenste blok, mogelijkheden voor multidisciplinaire nazorg
3. In dit informatiedocument staat het volgende beschreven.
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•

•

In hoofdstuk 1 vindt u een advies voor verdere verdieping op basis van klinimetrie. De
gesprekslijst is op zichzelf geen meetinstrument, maar de klinimetrie adviezen betreft
bestaande meetinstrumenten.
In hoofdstuk 2 vindt u meer achtergrondinformatie bij de verwijsmogelijkheden per domein
van disfunctioneren.

We hopen dat deze ‘Verwijshulp functioneren na Covid-19’ helpt om de juiste nazorg voor iedere
patiënt te kunnen bieden!
Mario Geilen
Nancy Thoen
Jeanine Verbunt
Adelante Zorggroep/ Universiteit Maastricht
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1. De gesprekslijst voor de patiënt

Gesprekslijst voor patiënten na Corona
In deze lijst staan verschillende situaties beschreven. Denk bij iedere situatie hoe vaak die in de afgelopen twee
weken bij u voorkwam. Zet een kruis in het vakje van het antwoord dat het beste bij u past.
1.
Heeft u na Corona meer moeite met het doen van
Ja c
dagelijkse activiteiten?
2.
3.

Doen

4.

5.
6.

7.
8.

Lichaam

9.

10.
11.
12.
13.

Emoties
&
gedrag

14.

15.
16.
17.

Denken

18.

Hoe vaak heeft u moeite met het doen van de volgende activiteiten?
Betaald werk, onbetaald werk of
opleiding
N.v.t.
Nooit
Huishoudelijke taken (koken,
poetsen, boodschappen doen,
kinderen verzorgen, klusjes of
N.v.t.
Nooit
tuinieren)
Verplaatsen buitenshuis
(autorijden, reizen met bus of trein,
N.v.t.
Nooit
fietsen)
Sporten of andere
lichaamsbeweging (wandelen)
N.v.t.
Nooit
Uitgaan (uit eten gaan, bezoek café,
bioscoop, concert, alleen of met
N.v.t.
Nooit
anderen)

Nee c

Af en toe

Vaak

Altijd

Af en toe

Vaak

Altijd

Af en toe

Vaak

Altijd

Af en toe

Vaak

Altijd

Af en toe

Vaak

Altijd

Is uw kortademigheid toegenomen na Corona?
Ja c
Nee c
Bent u wel eens kortademig?
c Ik heb geen last van kortademigheid of mijn kortademigheid is niet toegenomen
c Ik word alleen kortademig bij zware inspanning
c Ik word alle kortademig als ik me moet haasten op vlak terrein of tegen een lichte helling loop
c Door mijn kortademigheid loop ik op vlak terrein langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd of
moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo loop
c Na ongeveer 100 meter lopen op vlak terrein moet ik na een paar minuten stoppen om op adem te
komen
c Ik ben te kortademig om het huis uit te gaan, ik ben kortademig tijden het aan- of uitkleden
Als u zich slechter voelt
na activiteiten, hoe lang
Eén uur of
2-3 uur
4-10 uur
11-13 uur
14-23 uur
24 uur of
houdt dat dan aan?
minder
meer
Tijdens Corona en daarna ben ik ongewild
Juist c
Onjuist c
meer dan 5% lichaamsgewicht verloren
Ik voel mij zo rusteloos dat ik niet
stil kan blijven zitten
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
Ik ga door met activiteiten totdat
mijn lichaam het niet meer aankan
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
De afgelopen twee weken voelde ik
mij neerslachtig, depressief of
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
wanhopig
Ik heb nare herinneringen,
herbelevingen of nachtmerries die
samenhangen met Corona
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
Ik maak mij veel zorgen over
Corona
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
Sinds Corona heb ik moeite om
nieuwe informatie te onthouden
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
Sinds Corona heb ik moeite om de
aandacht ergens bij te houden
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
Sinds Corona heb ik moeite met het
plannen en organiseren van
Nooit
Af en toe
Vaak
Altijd
activiteiten
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2. Het artsenblad

Artsenblad volgende op Gesprekslijst Corona
De ‘Gesprekslijst voor patiënten na Corona’ is bedoeld om klachten in drie
domeinen (lichamelijk, mentaal en cognitief) te inventariseren om daar
vervolgens op door te vragen tijdens het gesprek in de spreekkamer. Hieronder
staan adviezen voor behandelopties bij klachten in één of meerdere domeinen.

Klachten in 2 of 3 domeinen:
Revalidatiegeneeskunde
Longrevalidatie bij
gespecialiseerd
longcentrum
Geriatrische Revalidatie
Zorg/ Specialist
Ouderen Geneeskunde

Lichamelijk

Psychisch

Cognitief

- Problematiek in verschillende domeinen
(biopsychosociaal) waarbij gecoördineerde
inzet van meerdere disciplines is aangewezen
- Bij klachten in verschillende domeinen
(biopsychosociaal) en premorbide
voorliggend longlijden
- Comorbide aandoeningen en premorbide
kwetsbaarheid in de verschillende domeinen
(biopsychosociaal) bij de oudere patiënt

Meer informatie
Hieronder staat per behandeloptie op
welke pagina in de Verwijshulp meer
informatie is te vinden over
behandelmogelijkheden of specialisten

Revalidatiegeneeskunde
- Behandelingen zie pagina 20
- Specialisten zie pagina 20

Geriatrische Revalidatie Zorg/
Specialist Ouderen Geneeskunde
- Behandelingen zie pagina 20
- Specialisten zie pagina 21

Longarts voor longrevalidatie

Klachten in lichamelijk domein
Fysiotherapie 1e lijn

e

Ergotherapie 1 lijn
Diëtetiek

- Beperkingen in fysieke capaciteit
- Bij (obese) sarcopenie ook verwijzing diëtetiek
- Beperkingen in fysiek uitvoeren activiteiten
- Energetische problematiek
- Problemen structureren dagelijks functioneren
- Stimuleren optimale combinatie van voeding
en beweging i.c.m. fysiotherapie
- Verbeteren voedingsinname volgens berekende
behoeften

Klachten in psychisch domein
Ergotherapie 1e lijn
POH-GGZ/ basis GGZ

Medische psychologie/
specialistische GGZ

- Coping sterk gericht op doorgaan
- Differentiatie of behandeling kan
plaatsvinden in de huisartsenpraktijk of
bij basis GGZ of gespecialiseerde GGZ
- Stemming- en angstproblematiek
- Disfunctionele coping (volhardend/
vermijden) i.c.m. fysiotherapie of
ergotherapie
- Stemming- en angstproblematiek

- Behandelingen zie pagina 21
- Specialisten zie pagina 22

Fysiotherapie 1e lijn

- Behandelingen zie pagina 10
- Specialisten zie pagina 11

Ergotherapie 1e lijn

- Behandelingen zie pagina 12 & 19
- Specialisten zie pagina 13 & 19

Diëtetiek

- Behandelingen zie pagina 13
- Specialisten zie pagina 13

POH-GGZ/ basis GGZ

- Behandelingen zie pagina 16
- Specialisten zie pagina 16

Medische psychologie/
specialistische GGZ

- Behandelingen zie pagina 17 & 18
- Specialisten zie pagina 17 & 18

Klachten in cognitief domein
Ergotherapie 1e lijn
Medische psychologie/
specialistische GGZ

- (Milde) cognitieve problematiek
- Problemen met structureren activiteiten
- Cognitieve problematiek gerelateerd aan
Corona, interfererend met functioneren in
verschillende domeinen
- Eventueel i.c.m. ergotherapie
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3. Informatiedocument
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit informatiedocument beschreven, waarin informatie wordt
verstrekt over klinimetrie en diepgaande informatie betreffende diverse verwijsmogelijkheden.
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Hoofdstuk 1: Triage
1.1. Triage in de eerste lijn bij disfunctioneren in subacute tot chronische fase na
COVID-19
Bepaalde aandachtspunten op het lichamelijke, psychische en cognitieve domein komen naar voren
bij het afnemen van de anamnese en het lichamelijke onderzoek bij patiënten met Covid-19
gerelateerde klachten. In de onderstaande tabel, vindt u adviezen voor aandachtsgebieden tijdens de
anamnese en lichamelijk onderzoek. Bij meerdere items wordt vervolgens een advies gegeven voor
een meetinstrument, te gebruiken voor verdere objectivering. Deze meetinstrumenten vindt u in de
bijlage.
T ABEL 1

Triage eerste lijn

Mogelijke ondersteunende
tests/ vragenlijsten

Pagina
bijlage

Handknijpkracht

23

Timed Chair-Stand-Test
(voor ouderen)
MRC-dyspneu vragenlijst
Multidimensionele
Vermoeidheids Index (MVI-20)
SNAQ

25

SNAQ65 (voor ouderen)

30

Clinical Frailty Index
(voor ouderen)

31

Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS)
Global Psychotrauma Screen
(GPS)

33

Algemene persoonsgegevens
o Leeftijd
o Geslacht
Medische situatie
o Voorgeschiedenis: aanwezigheid
comorbiditeiten:
Cardiaal/ Pulmonaal/ Metabool
Lichamelijk domein
Stoornisniveau
o Spierkracht/ conditie

o De mate van dyspnoe, vermoeidheid en pijn

o Voedingstoestand van de patiënt

Activiteitenniveau
o De mate van ADL-zelfstandigheid /huidig
activiteitenniveau
o Voorgeschiedenis: Activiteitenniveau voor
infectie
(uitgangssituatie)
Psychisch domein
o De mate van psychologische problemen
(stemming en angst)
o Reeds tekenen van grote impact / PTSS
o

26
27
29

36

Voorgeschiedenis: copingstijl/emotioneel
functioneren
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Cognitief domein
o Cognitie

Sociaal functioneren
o Familie situatie: partner; kinderen
o Woonsituatie
o Arbeidssituatie

CCL-IC
Montreal Cognitive
Assessment (MOCA)

38
40

User-participatie

41

Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS)
Global Psychotrauma Screen
(GPS)

33

Gewenste niveau van functioneren/ Hulpvraag

Situatie partner
o De mate van psychologische problemen
(stemming en angst)
o Reeds tekenen van grote impact / PTSS

36

The Britisch Medical Journal (BMJ)
Op 11 augustus 2020 heeft de publicatie plaatsgevonden van een artikel van the BMJ betreffende
symptomen na Covid-19 in de eerste lijn, getiteld ‘Management of post-acute Covid-19 in primary
care’ (Greenhalgh, T et al., 2020). In dit artikel wordt beschreven welke diagnostiek toegepast kan
worden om andere aandoeningen uit te sluiten en welke aspecten aandacht behoeven betreffende
nazorg.
Figuur 1 biedt een schematische weergave van het artikel.
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FIGUUR 1
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Mogelijk betrokken professionals in de eerste lijn
-

-

Huisarts: stelt indicatie, eventueel met ondersteuning revalidatiearts, behandelend longarts
of specialist ouderengeneeskunde.
Fysiotherapeut: meten en trainen voor opbouwen spiermassa en conditie; inschatten van
fysiek functioneren. Indien longproblematiek op de voorgrond staat, bij voorkeur
behandeling door een fysiotherapeut met ervaring in longrevalidatie.
Diëtist: stimuleren eiwitinname voor spieropbouw.
Ergotherapeut: chronische vermoeidheid, cognitieve problemen, problemen bij dagelijkse
activiteiten.
POH GZZ: inschatting/ begeleiding psychosociale problemen en mogelijk PTSS
Advies revalidatiearts vanuit de 1,5 lijn, indien advies gewenst is, maar verdere begeleiding in
eerste lijn kan plaatsvinden (stadspoli Maastricht).

Mogelijk betrokken professionals in de tweede lijn
-

-

Revalidatiearts: biedt indien nodig consultatie bij huisarts voor verdere indicatiestelling bij
complexe casuïstiek (beperkingen in meer van één domein).
Specialist ouderengeneeskunde: biedt indien nodig consultatie bij huisarts voor verdere
indicatiestelling bij complexe casuïstiek (beperkingen in meer van één domein) bij de
kwetsbare, oudere patiënt.
Longarts van de longrevalidatie: biedt indien nodig consultatie bij huisarts voor verdere
indicatiestelling bij patiënt met complexe problematiek en onderliggend longlijden.

Patiënten in de eerste lijn met COVID-19
Figuur 2 illustreert de verwijsmogelijkheden bij patiënten in de eerste lijn die disfunctioneren na
Covid-19 ervaren per domein (lichamelijk, psychisch of cognitief) of bij klachten in meerde domeinen.
FIGUUR 2
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Hoofdstuk 2: Behandelmogelijkheden
Behandeling patiënten: standpunt Medisch Specialisten Federatie
Er is nog geen wetenschappelijke literatuur beschikbaar over nazorginterventies bij patiënten met
COVID-19 en/of hun naasten. Voor nu raden we aan om bij patiënten met PICS en naasten met PICS-F
gebruik te maken van interventies gericht op één of meerdere van de 3 componenten van PICS: fysieke,
cognitieve en mentale problemen. Indien er sprake is van ondervoeding, zou ook hier aandacht voor
moeten zijn. Een mogelijke beperkende factor zijn de kosten die de patiënt - afhankelijk van zijn
zorgverzekeringspakket - zelf moet maken om begeleiding door eerstelijnszorgprofessionals te
krijgen.
Waar mogelijk kan ondersteuning geboden worden als zorg op afstand, door middel van eHealth.
Lotgenotencontact voor patiënten en hun naasten kan plaatsvinden binnen de al bestaande IC-Cafés
of andere lokale initiatieven. De komende maanden is Slachtofferhulp beschikbaar om de naasten van
alle IC-patiënten tijdens de COVD-19 epidemie te begeleiden, zie hiervoor:
https://www.slachtofferhulp.nl/emotionele-hulp/ic-dienstverlening/
Onderstaand worden behandelmogelijkheden aangegeven bij de problematiek zoals geduid in de
triage.

2.1. Behandeling bij klachten in het lichamelijke domein
Behandeling

1e lijn fysiotherapie

Omschrijving

Eerste 6 weken
o Advies en coaching bij het geleidelijk hervatten van activiteiten in het
dagelijks leven en het bewegend functioneren. Monitoring van het
dagelijks functioneren

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

Na 6 weken
o Op basis van de hulpvraag van de patiënt en het feitelijk fysieke
functioneren inventarisatie eventuele verdere behandeldoelen
o Bijstelling evt. doelen voor verdere opbouw van fysieke
activiteit en/of fysieke capaciteit van de patiënt op basis van de
inspanningstest en/of meting van de fysieke activiteit.
o Rustige, gegradeerde opbouw van trainingsintensiteit en frequentie op
basis van de hulpvraag en behandeldoelen, en mogelijkheden van de
patiënt.
Eerste 6 weken advies behandelen op afstand. Alleen bij strikte indicatie
contactbehandeling en dan met persoonlijk beschermende maatregelen.
Zie website voor gespecialiseerde fysiotherapie in de regio:
https://www.defysiotherapeut.com/zoek-fysiotherapeut/
o Verwijzing via verwijsformulier huisarts/specialist
o Vrije toegankelijkheid fysiotherapie
Patiënten die vóór het doormaken van COVID-19 bekend waren met een
chronische long- /hartaandoening en/of die long-/ hartschade hebben
overgehouden aan het doormaken van COVID-19, dienen te worden behandeld
10

door gespecialiseerde fysiotherapeuten die specifieke expertise hebben met de
behandeling van patiënten met andersoortige chronische long/hartaandoeningen (zoals COPD, astma, idiopathische pulmonale fibrose,
hartfalen etc.).
(REACH): COVID-19 en fysiotherapie post IC: https://www.npi.nl/fysiotherapie

Behandeling
Omschrijving

1e lijn ergotherapie
o
o
o
o

Indien accent ligt op moeite met doseren activiteiten/activiteiten
verdelen over de dag
Energetische problematiek
Een mogelijke bijdrage van cognitieve problemen in het functioneren
Problemen structureren activiteiten

Advies, training en coaching
In alle situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten
zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden of
een alternatieve manier aandragen zodat de cliënt weer naar tevredenheid zijn
of haar activiteit (zelf) kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te
adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten. Uiteindelijk is het de cliënt
die de regie over zijn of haar leven (waar mogelijk) weer in handen neemt, met
ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

Ergotherapie is zorg op maat
Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de
cliënt. De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met de cliënt over wat voor de
cliënt echt belangrijk is. Daarna doet de ergotherapeut een observatie van de
dagelijkse activiteiten om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden
zijn.
Per praktijk informeren naar de mogelijkheden

Vind via onderstaande link een ergotherapie praktijk in de buurt:
https://ergotherapie.nl/zoek-eenergotherapeut/?filter=true&index=*&sort=woonplaats_praktijk&dir=SORT_ASC
o Een verwijzing van huisarts of specialist.
o Patiënt kan met een verstrekkingenformulier zelf een afspraak maken
met een praktijk naar keuze
Meer informatie over eerste lijn ergotherapie voor COVID-19
https://www.npi.nl/ergotherapie
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Behandeling

Diëtetiek

Omschrijving

o
o
o

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt

Bijzonderheden

Uitslag screening (SNAQ-65) is (risico op) ondervoeding of je patiënt is
onbedoeld 4 kilo of meer afgevallen
De patiënt eet minder door benauwdheid, misselijkheid of een slechte
eetlust
De patiënt heeft meer dan een week klachten van diarree en/of
misselijkheid

Dieetbehandeling bij patiënten met of herstel van Covid-19 (met of zonder
ziekenhuis opname) draagt bij, in combinatie met beweging, aan een goed
gewicht en een gunstige lichaamssamenstelling c.q. opbouw van spiermassa.
o Verbeteren voedingstoestand en/of voorkomen van verdere verslechtering
van de voedingstoestand.
o Verbeteren van de voedingsinname conform berekende behoefte
o Stimuleren van de optimale combinatie van voeding en beweging
o Persoonlijke doelen
Per praktijk informeren naar de mogelijkheden

Gebruik deze link om een diëtist in de omgeving te vinden:
https://www.nvdietist.nl/uitgebreid-zoeken
Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering
van alle zorgverzekeraars. Er is een vergoeding voor de eerste drie
behandeluren per kalenderjaar.
Voorwaarden: In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing
gebruik maken van dieetadvies. Belangrijk is dat de polisvoorwaarden van de
(aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing
volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ en de Friesland,
staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift van een arts vereist.
De basisverzekering, waarin slecht drie uur diëtistische behandeling wordt
vergoed, lijkt niet te rijmen met de diëtistische zorg die noodzakelijk is voor exCovid-19 patiënten met een gecompliceerd beloop, die wel tot een jaar bezig
kunnen zijn met het herstel.
Bij beperkte levensverwachting (< 2-3 maanden) comfortvoeding: een
voedingsadvies dat erop gericht is dat de patiënt zich zo comfortabel mogelijk
voelt: zowel fysiek, sociaal, emotioneel als spiritueel. Zie voor meer informatie
over Covid-19 en palliatieve zorg https://www.pallialine.nl/
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2.2. Behandeling bij klachten in psychische domein
Behandeling voor problemen in mentaal functioneren kent meerdere doelgroepen.
o Patiënt na corona infectie
o Naasten van patiënten
o Zorgverleners, die in hun werksituatie met een grote mentale belasting te maken hebben i.v.m.
corona
o Mensen in de bevolking die door de pandemie in psychische problemen raken (corona gerelateerd
disfunctioneren

De zorg voor deze groepen binnen de regio Limburg wordt weergegeven in figuur 3.
Doelgroepen

2e en 3e lijn, ziekenhuis
Covid, IC
Covid, niet-IC
VS, PA, anders

dedicated case-manager
Preventie en algemeen aanbod

zorgmedewerkers

regie-behandelaar (meestal huisarts)

Hulp/zorg/behandelaanbod

Huisarts, praktijdondersteuner,
Maatschappelijk werk, etc.

Uniforme basis screeningsinstrumentarium
Evaluatie van zorgbehoefte en hulpvraag
Specifieke screenings en opvolg- instrumentarium

Breed platform – sociaal, gemeentelijk en zorgdomein (cf Blauwe Zorg, De Nieuwe GGZ)
ter organisatie van zorg
Basis zorg

Stepped care model
Mogelijkheid tot dynamisch en snel
op- en afschalen, over instellingen heen
Complexe
zorg

F IGUUR 3

ARBO, PST,
huisarts

Preventie – hulplijn, tips en adviezen website, folders, normalisering & validering

Specificatie van
hulpbehoefte en hulpvraag

Triagering –
Keuze/zorgwijzer

1e lijn
Covid
Onzeker covid
Covid-gerelateerd (o.a. rouw, angst, dwang)

1ste lijns: POH GGZ

regie-behandelaar
(huisarts)

regie-behandelaar
ste
1 lijns: psychologen (GZ- of klinisch psycholoog,
PT, VS, SOG)
regie-behandelaar
Gespecialiseerde GGZ (GZ- of klinisch psycholoog,
PT, VS, SOG)

Beschikbaar multidisciplinair
consultatief team,
o.a. psychomatische revalidatie
betrokkenheid van
sociaal en gemeentelijk domein
+ ervaringsdeskundigen?
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Preventie en algemeen aanbod
Mensen kunnen zelf, zonder verwijzing, contact opnemen met de onderstaande hulplijnen.
Hulpdienst

Voor wie?

Telefoonnummer

Bereikbaar

Chat

Regionaal

Mondriaan

Stichting Mondriaan, hulpverlener in
geestelijke gezondheidszorg, heeft
sinds vorige week een informatielijn
voor mensen met zorgen of
psychische klachten als gevolg van de
coronacrisis.
De lijn is bedoeld voor de inwoners in
het werkgebied van Mondriaan: ZuidLimburg. Mensen ervaren door de
corona-uitbraak psychische klachten
die ze eerder niet of nauwelijks
hadden
zoals
gevoelens
van
eenzaamheid, stress, depressieve
en/of angstklachten of agressief
gedrag, aldus Mondriaan.
Drinken
Er kunnen ook problemen ontstaan
doordat ouders en kinderen ineens
veel intensiever dan voorheen
samenleven. Ook zijn er mensen die
veel meer drinken, gamen of gokken of
meer drugs gebruiken dan ze gewend
zijn.

De mensen die bellers te woord staan
zijn preventiemedewerkers die
luisteren en tips en adviezen geven.
De lijn is niet gekoppeld aan een
verwijzing via de huisarts.
Het nummer van de lijn is
088-5067202.
De
Publieksinformatielijn
is
bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag 9.00 tot 17.00 uur op
088-5067202
of
publieksinformatielijn@mondriaan.eu

Landelijk
Voor mensen die behoefte hebben
aan een luisterend oor en een goed
gesprek
Voor mensen die angstig gestrest of
Corona loket
somber zijn vanwege het coronavirus
Een hulplijn voor mensen die in
Rode kruis
quarantaine
zitten
i.v.m.
het
coronavirus
Voor mensen die hulp willen bij
Mind-Korrelatie
psychische en sociale problemen
Angst, Dwang en Fobiestichting voor
ADF Stichting
mensen met angst- en dwangklachten
113 zelfmoord Eerste hulp bij levenspijn, voor
preventie
mensen die denken aan zelfdoding
Voor kinderen die vertrouwelijke
Kindertelefoon
gesprekken willen voeren en dit niet
durven, willen, kunnen met anderen
De luisterlijn

0900-0767

24 uur

Ja

020-2444888

8.30-17.00

Nee

070-4455888

9.00-21.00

Nee

0900-1450
0343-753009

werkdagen
9.00-18.00
werkdagen
9.00-13.30

Ja
Ja

0900-0113

24 uur

Ja

0800-0432

11.00-21.00

Ja
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Hulpverlening bij een probleem in de mentale gezondheid

Behandeling

Geestelijke verzorging

Omschrijving

Levensvragen kunnen opspelen wanneer men te maken krijgt met een
ingrijpende gebeurtenis in het leven; een plotseling onzekere toekomst, de
ervaring van kwetsbaarheid en isolement.

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt

Geestelijk verzorgers bieden dan ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in
instellingen (inclusief, maar niet alleen, voor mensen met het coronavirus).
Begeleiding kan tijdens een afspraak, maar ook telefonisch. Informeer naar
mogelijkheden met bijvoorbeeld Skype of WhatsApp.

Bijzonderheden

Geestelijke verzorgenden geven vaak begeleiding vanuit een zorginstelling
https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/
Iemand, die hulp zoekt, kan zelf contact zoeken met een geestelijke verzorgende
o indien men in een instelling verblijft, kan men contact zoeken met de
geestelijke verzorging in de instelling.
o of als men thuis is, kan men contact zoeken met het Centrum voor
Levensvragen in de regio (zie bovenstaande link)
N.v.t.

Behandeling

Begeleiding door POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Omschrijving

De Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is
werkzaam in de huisartsenpraktijk. De werkzaamheden van de POH-GGZ sluiten
aan bij de huisartsgeneeskundige zorg voor mensen met psychische,
psychosomatische en psychosociale klachten. Het gaat om het nader analyseren
en uitdiepen van hulpvraag en klachten, begeleiding en kortdurende
behandeling. Zo nodig vindt er verwijzing plaats naar andere zorgvormen op het
gebied van de mentale gezondheid.
o HADS: Afkappunt: > 7 punten op een subschaal (angst; depressie) is
afwijkend.
o PTSS screening (PC-PTSD-5): >2 punten is afwijkend.
Per praktijk informeren naar de mogelijkheden.

Aanwijzingen
probleem o.b.v.
klinimetrie
E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt

Bijzonderheden

In de eigen huisartsenpraktijk.
Een specialist uit de tweede lijn kan niet rechtstreeks verwijzen naar
gespecialiseerde GGZ zorg. Verwijzing loopt via POH GGZ in de huisartsenpraktijk
of via de afdeling psychologie/psychiatrie in het ziekenhuis, waar verdere
indicatiestelling plaatsvindt.
Zie figuur 5.
N.v.t.
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Behandeling

Begeleiding door Generalistische Basis GGZ

Omschrijving

Een team van basispsychologen en GZ-psychologen die kortdurende ambulante
behandeling of psychologische ondersteuning bieden voor de meest
voorkomende psychische problemen. Het aanbod is voor volwassen patiënten
(ook 65+) met lichte tot matig ernstige problematiek en voor patiënten met
chronische problematiek die voldoende stabiel zijn.
Bijkomend dient er sprake te zijn van:
o Er moet sprake zijn van een DSM-5 diagnose
o Er dienen psychische klachten te zijn ten gevolge van COVID-19
problematiek zoals o.a. angst- en stemmingsklachten, stress- en trauma
gerelateerde klachten, rouw
o Er dient een duidelijke hulpvraag te zijn op het vlak van de klachten.
o HADS: Afkappunt: > 7 punten op een subschaal (angst; depressie) is
afwijkend.
o PTSS screening (PC-PTSD-5): >2 punten is afwijkend.
In overleg kunnen hier afspraken over worden gemaakt.
Doorgaans wordt er gebruik van een combinatie van face-to-face en E-health.

Aanwijzingen
probleem o.b.v.
klinimetrie
E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

Er is een locatie zowel in de regio Heerlen als Maastricht.
o Mondriaan Locatie Heerlen: John F. Kennedylaan 305, 6419 XZ Heerlen
o Mondriaan Locatie Maastricht: Oranjeplein 10, 6224 KD Maastricht
Een huisarts of een specialist kunnen verwijzen.
https://www.mondriaan.eu/nl/verwijzen-en-aanmelden/behandelaanbodmondriaan/behandelaanbod-volwassenen

Behandeling

Begeleiding door Specialistische GGZ

Omschrijving

Een team van basispsychologen, GZ-psychologen, klinische psychologen en
psychiaters die ambulante behandeling bieden voor ernstige psychiatrische
stoornissen waaronder PTSS.
o Er moet sprake zijn van een DSM-5 diagnose.
o Er dient een stoornis te zijn ten gevolge van COVID-19 problematiek zoals
o.a. PTSS, depressieve stoornis.
o Er dient een duidelijke hulpvraag te zijn
o HADS: Afkappunt: > 7 punten op een subschaal (angst; depressie) is
afwijkend.
o PTSS screening (PC-PTSD-5): >2 punten is afwijkend.
In overleg kunnen hier afspraken over worden gemaakt.
Doorgaans wordt er gebruik van een combinatie van face-to-face en E-health.
PsyQ Online biedt een volledig online behandeling voor angststoornissen
(waaronder PTSS) en depressieve stoornissen.
Er is een locatie zowel in de regio Heerlen als Maastricht.
o PsyQ/ Mondriaan, Kloosterkensweg 14, 6419 PJ Heerlen
o PsyQ/ Mondriaan, Oranjeplein 10, 6224 KD Maastricht.
Een huisarts of een specialist kunnen verwijzen.

Aanwijzingen
probleem o.b.v.
klinimetrie
E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

https://www.mondriaan.eu/nl/verwijzen-en-aanmelden/behandelaanbodmondriaan/behandelaanbod-volwassenen
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2.3. Behandeling bij klachten in cognitieve domein
Behandeling

Psycholoog - diagnostiek Neuropsychologisch Onderzoek (NPO)

Omschrijving

Denk hierbij voornamelijk aan mensen met ernstige complicaties door Covid-19
infectie waarvoor bijvoorbeeld IC-opname noodzakelijk was.
Een neuropsychologisch onderzoek, afgekort NPO, kan verborgen schade aan
het brein aan het licht brengen. Het onderzoekt psychologische verschijnselen
en functies met een veronderstelde neurologische achtergrond. Het kan soms
gevolgen van hersenletsel in kaart brengen dat een MRI of CT-scan niet kan.
Een neuropsychologisch onderzoek wordt aangevraagd wanneer er klachten zijn
op het gebied van:
o het cognitief functioneren, zoals veranderingen in aandacht, geheugen,
waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen;
o gedrag en emoties, zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden,
agressiviteit,
angst,
depressiviteit,
vijandig
gedrag
en
persoonlijkheidsveranderingen.
Aandacht besteden aan cognitieve problematiek bij MOCA-score <26:
De Montreal Cognitive Assessment (MOCA) is een beknopt
screeningsinstrument voor het meten van cognitieve achteruitgang en bevat de
volgende 8 cognitieve domeinen: executieve functies, visuospatiële
vaardigheden, aandacht, concentratie en werktempo, taal,
kortetermijngeheugen en oriëntatie. In totaal kunnen er 30 punten gescoord
worden. Een score van 26 punten of hoger wordt beschouwd als normaal.
N.v.t.

Klinimetrie

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt

In een ziekenhuis (afdeling psychologie), revalidatie instelling of GGZ instelling.

Bijzonderheden

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de psychologische behandeling
door de zorgverzekeraar, is altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts of
medisch specialist (bijvoorbeeld de revalidatiearts of neuroloog). Zonder
verwijzing kan iemand ook geholpen worden, maar dan vergoedt de
zorgverzekering de behandeling niet.
N.v.t.

Behandeling

Psycholoog - behandeling door neuropsycholoog

Omschrijving

Een neuropsycholoog richt zich over het algemeen op de cognitieve, emotionele
en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel. De behandeling is erop gericht om
uitleg te geven over wat aan de hand is en om handvatten te verstrekken om het
functioneren te verbeteren. GZ/neuropsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog
pakken allerlei bijkomende psychische problematiek aan. Samen met de cliënt
én diens omgeving, want hersenletsel beïnvloedt het hele systeem rondom
iemand heen.
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E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt

Per praktijk informeren naar de mogelijkheden

In een ziekenhuis, revalidatie instelling of GGZ instelling.

Bijzonderheden

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de psychologische behandeling
door de zorgverzekeraar, is altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts of
medisch specialist (bijvoorbeeld de revalidatiearts of neuroloog). Zonder
verwijzing kun je ook geholpen worden, maar dan vergoedt de zorgverzekering
de behandeling niet.
N.v.t.

Behandeling

1e lijn ergotherapie

Omschrijving

Advies, training en coaching
In alle situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten
zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden of
een alternatieve manier aandragen zodat de cliënt weer naar tevredenheid zijn
of haar activiteit (zelf) kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te
adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten. Uiteindelijk is het de cliënt
die de regie over zijn of haar leven (waar mogelijk) weer in handen neemt, met
ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?
Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

Ergotherapie is zorg op maat
Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de
cliënt. De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met de cliënt over wat voor de
cliënt echt belangrijk is. Daarna doet de ergotherapeut een observatie van de
dagelijkse activiteiten om zo na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden
zijn.
Per praktijk informeren naar de mogelijkheden

Vind via onderstaande link een ergotherapie praktijk in de buurt.
https://ergotherapie.nl/zoek-eenergotherapeut/?filter=true&index=*&sort=woonplaats_praktijk&dir=SORT_ASC
o Een verwijzing van huisarts of specialist.
o Patiënt kan met een verstrekkingenformulier zelf een afspraak maken
met een praktijk naar keuze
Meer informatie over eerste lijn ergotherapie voor COVID-19
https://www.npi.nl/ergotherapie

2.4. Behandeling bij klachten in meerdere domeinen: combinatie van problemen
in lichamelijke, psychische en/of cognitieve domein
Behandeling

Medisch Specialistische Revalidatie - poliklinisch

Omschrijving

Een consultatie bij de revalidatiearts kan plaatsvinden voor verdere
indicatiestelling bij complexe casuïstiek.
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Behandeling:
Medisch
Specialistische
Revalidatie
bestaat
uit
teambehandeling door gespecialiseerde fysio- en ergotherapeut, psycholoog
en/of maatschappelijk werk onder coördinatie van de revalidatiearts. Het is
een individueel programma met als basis kracht en conditietraining,
ademhalingstraining, opbouw van activiteiten met respect voor belasting en
belastbaarheid en screening en zo nodig behandeling voor psychologische
problematiek bij patiënt (en mantelzorgers). Op grond van de hulpvraag van
de individuele patiënt kan het team uitgebreid worden met longarts, diëtiste
en logopediste.
Adelante heeft de beschikbaarheid over de middelen om
revalidatiebehandeling op afstand aan te bieden. Dit wordt op indicatie
toegepast.
o

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?

Behandeling is te volgen in de revalidatieafdelingen van de volgende
ziekenhuizen:
o Adelante VieCurie Venlo
o Revalidatie St Laurentius Ziekenhuis Roermond
o Revalidatie Zuyderland, locaties Sittard en Heerlen
o Adelante MUMC Maastricht
o Adelante, locatie Hoensbroek

Bijzonderheden

Adelante heeft een klinische quarantaine afdeling voor patiënten met COVID
ingericht op locatie Hoensbroek.
www.adelante-zorggroep.nl
Klinische patiënten in het ziekenhuis: consult revalidatiearts van het
betreffende ziekenhuis of revalidatiecentrum.
Poliklinische patiënten: voor specialist en huisarts: verwijzing naar de polikliniek
revalidatiegeneeskunde.
N.v.t.

Behandeling

Geriatrische Revalidatie Zorg - ambulant

Omschrijving

De specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar met veel expertise op
het gebied van ouderen met multimorbiditeit, farmacotherapie, polyfarmacie
en revalideren.
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is
om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te
kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Bij mensen die voor GRZ
in aanmerking komen is er sprake van: kwetsbaarheid, complexe
multimorbiditeit en afgenomen leerbaarheid en trainbaarheid.
Behandeling gericht op het somatisch, functioneel, psychisch/sociaal gebied
Multidisciplinaire specialistische zorg (fysiotherapie/longtherapeuten,
ergotherapie, psychologie, logopedie, diëtetiek, ZelfZorgCoach/
maatschappelijk werk).
Verpleegkundigen met ervaring in ouderenproblematiek en ouderenrevalidatie
en brede kennis (COPD, hartfalen, orthopedie, CVA, wonden en
decubituspreventie, internistische problemen enz.)
In overleg.

Aanmelden
patiënt

E-health/
behandelen op
afstand
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Waar is de
behandeling?

Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

De mogelijkheid om ambulant te revalideren is er zowel op locatie
(dagtherapie) als in de thuissituatie.
GRZ wordt geboden bij de volgende verpleeghuisorganisaties in Zuid-Limburg:
o Envida
o Zuyderland
o Cicero
o Meandergroep
o Sevagram Zoggroep
In Midden- en Noord Limburg:
o Proteion
o Land van Horne
Of GRZ is aangewezen, moet blijken uit een geriatrische beoordeling
(geriatrisch assessment).
N.v.t.

Behandeling

Longrevalidatie CIRO - poliklinisch

Omschrijving

Ciro richt zich op patiënten met een COVID-19 infectie, een longaanval of
longontsteking door andere oorzaken. Sommige patiënten hebben al een
onderliggende chronische longziekte of andere bijkomende aandoeningen
(comorbiditeiten). Andere patiënten zijn bijvoorbeeld verzwakt na een intensive
care opname.
Hoogwaardige zorg
Ciro biedt deze patiënten medisch specialistische, longverpleegkundige en
multidisciplinaire paramedische zorg, waarbij onder meer monitoring,
zuurstoftherapie, niet-invasieve ademhalingsondersteuning, infuustherapie,
wondverzorging en revalidatie inclusief neuromusculaire elektrische stimulatie
geboden kunnen worden.

E-health/
behandelen op
afstand
Waar is de
behandeling?

Aanmelden
patiënt
Bijzonderheden

Kennis en kunde in huis
De aangeboden zorg ligt in lijn met de expertise van het kennis- en
behandelcentrum in Horn, waar normaal gesproken patiënten met een complex
chronische longaandoening een gepersonaliseerd behandelprogramma volgen
gericht op het verbeteren van hun functioneren en kwaliteit van leven. De
medewerkers van Ciro hebben dan ook ruime ervaring met de zorg die ook de
herstellende patiënten met COVID-19 nodig hebben.
In overleg.

o Ciro Horn
o Maastricht UMC
o Laurentius ziekenhuis Roermond
o Elkerliek ziekenhuis Helmond
o Weert (St. Jansdal ziekenhuis)
o Eindhoven (Catharina ziekenhuis)
Op onderstaande website staat informatie over de aanmeldprocedure:
https://www.ciro-horn.nl/nl/aanmeldprocedure
N.v.t.
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Neurol Neurosurg 2007; 109(3): 257- 62.)
Verenso: Behandeladvies Post COVID geriatrische revalidatie 16 april 2020
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Bijlagen
In de bijlagen zijn onder andere tests en vragenlijst terug te vinden die dieper ingaan op bepaalde
specifieke onderwerpen die deel uitmaken van de drie domeinen. De vragenlijsten zijn aan dit
document toegevoegd voor meer informatie over bepaalde klachten. Het is mogelijk de vragenlijsten
als extra diagnostiek te laten invullen bij de huisarts, er kan ook voor gekozen worden een patiënt
consultair of ter screening te verwijzen naar een specialist.

Bijlage 1: Handknijpkracht
Handknijpkrachtmeter/ Hand-held dynamometer

Met behulp van een handknijpkrachtmeter / hand-held dynamometer kan de isometrische
spierkracht bepaald worden. Het meten van de maximale handknijpkracht geeft een goede
inschatting van de spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het
lichaam. Aangeraden wordt om 2 à 3 metingen te doen en vervolgens de hoogste waarde te
vergelijken met referentiewaarden per leeftijdscategorie en per geslacht (zie figuur en tabel) (Leong
P,et al, 2015; Dodds RM,et al, 2014)
Richtlijnen bij het uitvoeren van de test
- De patiënt zit op een stoel zonder armleuningen.
- Gestart wordt met de dominante hand en vervolgens de andere hand. Per arm worden
deze metingen driemaal verricht.
- De positie van de arm die getest wordt is: schouder adductie en neutraal geroteerd,
elleboog 90 graden gebogen, onderarm in neutrale positie en de pols licht geëxtendeerd
- (0 - 30 graden). De maximum waarde (in kg) van iedere hand wordt genomen en
vergeleken met de leeftijd - en geslacht specifieke waarden.
Resultaat metingen
Metingen
1
2
3
Opmerkingen
(dominante hand?)

Knijpkracht link
Kg
Kg
Kg

Interpretatie metingen (zie ‘interpretatie hand-held dynometer)
Metingen
Oordeel knijpkracht links
1
Onvoldoende/ voldoende
2
Onvoldoende/ voldoende
3
Onvoldoende/ voldoende

Knijpkracht rechts
Kg
Kg
Kg

Oordeel knijpkracht rechts
Onvoldoende/ voldoende
Onvoldoende/ voldoende
Onvoldoende/ voldoende

Gegevens patiënt (leeftijd en geslacht):
Interpretatie Hand - held dynamometer
Leeftijd- en geslacht gerelateerde knijpkracht. Minimaal acceptabele knijpkrachtwaarden
preoperatief per leeftijd en geslacht op 85% van de normaalwaarde.
Leeftijd (jaren)
Vrouwen (kg)
Mannen (kg)
15
28
42
20
29
43
23

25
30
30
30
35
30
40
30
45
30
50
29
55
28
60
27
65
25
70
23
75
20
80
18
85
15
90
11
95
8
Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl

44
45
45
45
45
45
44
43
41
39
37
35
32
29
26
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Bijlage 2: Timed Chair Stand Test
Timed chair-stand-test
Materiaal
o Stoel, bij voorkeur zonder armleuningen;
o stopwatch;
o eventueel bevindingenformulier.
Voorbereiding
Plaats de stoel met de leuning tegen een muur in verband met de veiligheid van de deelnemer.
Instructies
Leg uit dat de oudere op de stoel zit en de armen gekruist voor de borst houdt. Indien u gebruik
maakt van een stoel met armleuningen, mag de deelnemer deze niet gebruiken.
Doe de test eerst voor en leg daarbij uit dat het de bedoeling is om 5 keer op te staan van de stoel en
vervolgens weer te gaan zitten. Vraag om deze opdracht zo snel als mogelijk uit te voeren. Door de
leuning van de stoel tegen de muur te plaatsen zorgt u voor extra veiligheid. Neem de tijd op.
Bevindingen
Indien de oudere 14 seconden of meer nodig heeft, of indien de oudere niet in staat is de test uit te
voeren, heeft men een verhoogd risico ten aanzien van vallen (Rikli RE, et al, 2001; Jones CJ et al,
1999; Rikli RE, et al, 1999).
Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl
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Bijlage 3: Gemodificeerde Medical Research Council (mMRC) Dyspnoe
vragenlijst
De mMRC is de gemodificeerde versie van de MRC. Het verschil is dat de eerste antwoordcategorie
van de niet-gemodificeerde MRC (‘Ik heb geen last van kortademigheid’) is weggelaten en voor de
andere antwoord categorieën de score met1 punt is verlaagd (zodat de gemodificeerde schaal van 0
tot en met 4 loopt i.p.v. tot en met 5).
De mMRC wordt in het Engels genoemd in Mahler DA and Wells CK. Evaluation of clinical methods
for rating dyspnea. Chest. 1988 Mar;93(3):580-6. De oorspronkelijke gemodificeerde versie is
afkomstig van ATS News 1982;8:12-16.
Bent u wel eens kortademig?
En zo ja, welke van de onderstaande uitspraken is voor u het meest van toepassing?
Ik word alleen kortademig bij
0
c
zware inspanning.
Ik word alleen kortademig als ik
1
c
me moet haasten op vlak terrein
of als ik tegen een lichte helling
oploop.
Door mijn kortademigheid loop
2
c
ik op vlak terrein langzamer dan
andere mensen van mijn leeftijd
of moet ik stoppen om op adem
te komen als ik mijn eigen tempo
loop.
Na ongeveer 100 meter lopen op 3
c
vlak terrein moet ik na een paar
minuten stoppen om op adem te
komen.
Ik ben te kortademig om het huis 4
c
uit te gaan, of ik ben kortademig
tijdens het aan- of uitkleden.
Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl
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Bijlage 4: Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI-20) (Smets, EMA et al,1995)
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Bijlage 5: SNAQ

Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl
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Bijlage 6: SNAQ 65+ (voor de oudere patiënt) (Evers A, et al, 2010)

Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl
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Bijlage 7: Clinical Frailty Index

1. Zeer Fit – Mensen die krachtig, actief, energiek en gemotiveerd zijn. Deze mensen oefenen/trainen
regelmatig. Ze behoren tot de fitste mensen van hun leeftijd.
2. Fit - Mensen die geen actieve ziektesymptomen hebben, maar die minder fit zijn dan in categorie
1. Ze bewegen of trainen vaak, of zijn meer actief tijdens seizoensgebonden activiteiten.
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3. Zelfredzaam - Mensen met medische problemen die goed onder controle zijn, maar die niet
regelmatig actief zijn, anders dan de dagelijkse wandelingen.
4. Risico voor kwetsbaarheid – Mensen die, hoewel ze niet afhankelijk zijn van anderen voor de
dagelijkse hulp, vaak klachten hebben die hun dagelijkse activiteiten beperken. Een veelgehoorde
klacht is: ‘traag’, en/of moe zijn gedurende de dag.
5. Licht kwetsbaar - Deze mensen zijn vaak duidelijk trager (met lopen of denken) en hebben hulp
nodig bij complexere dagelijkse activiteiten (financiën, vervoer, zwaar huishoudelijk werk, medicatie).
Typisch is dat door de lichte kwetsbaarheid het winkelen, alleen buiten wandelen, maaltijdbereiding
en huishoudelijk werk hen in toenemende mate belemmert.
6. Matig kwetsbaar – Mensen hebben hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het
huishouden. Binnenshuis hebben ze vaak problemen met traplopen en is er hulp nodig bij het
douchen en eventueel minimale hulp (aansporen) bij het aankleden.
7. Ernstig kwetsbaar – Mensen die volledig afhankelijk bij hun persoonlijke verzorging, ongeacht de
reden (fysiek of mentaal). Ze lijken stabiel en er is geen hoog risico op overlijden (binnen 6
maanden).
8. Zeer ernstig kwetsbaar – Mensen zijn volledig afhankelijk, het einde van het leven nadert. Typisch
is dat ze niet meer kunnen herstellen, zelfs niet van een milde ziekte.
9. Terminaal - Het einde van het leven nadert. Deze categorie is alleen van toepassing op mensen
met een levensverwachting van minder dan 6 maanden en die niet op een andere manier duidelijk
kwetsbaar zijn (Rockwood K, et al, 2005).
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Bijlage 8: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
De HADS meet kernklachten van angst en depressie zonder daarbij lichamelijke klachten te
betrekken. Het is een korte vragenlijst (14 items), opgesplitst in een angst en een depressieschaal
(beide bevatten 7 items).
Scoresysteem: 3-2-1-0, waarbij enkele vragen reversed (=R, 0-1-2-3) gescoord moeten worden).
Subschaal angst: vraag 1, 3, 5, 7 (R), 9 (R), 11, 13.
Subschaal depressie: vraag 2 (R), 4 (R) , 6, 8, 10, (R) , 14 (R).
Afkappunt: > 7 punten op een subschaal is afwijkend (Spinhoven P, et al, 1997)
Wij willen graag weten hoe u zich de laatste tijd heeft
gevoeld. Wilt u bij elke vraag het cijfer voor het
antwoord dat u het meest op u van toepassing is
omcirkelen? Denk erom, het gaat bij deze vragen om
hoe u zich de laatste tijd (in het bijzonder de afgelopen
4 weken) voelde, dus niet om hoe u zich in het verleden
heeft gevoeld. 1. Ik voel me de laatste tijd gespannen
2. Ik geniet nog steeds van de dingen waar ik vroeger
van genoot.
3. Ik krijg de laatste tijd het angstige gevoel alsof er elk
moment iets vreselijks zal gebeuren

4. Ik kan lachen en de dingen van de vrolijke kant zien.

5. Ik maak me de laatste tijd ongerust.

6. Ik voel me de laatste tijd opgewekt:

7. Ik kan de laatste tijd rustig zitten en me ontspannen:

8. Ik voel me de laatste tijd alsof alles moeizamer gaat.

9. Ik krijg de laatste tijd een soort benauwd, gespannen
gevoel in mijn maag.

0 – meestal
1 – vaak
2 – af en toe, soms
3 – helemaal niet

0 – zeker zo veel
1 – wat minder
2 – duidelijk minder
3 – nauwelijks nog
0 – heel zeker en vrij erg
1 – ja, maar niet zo erg
2 – een beetje, maar ik maak me er
geen zorgen over
3 – helemaal niet
0 – net zoveel als vroeger
1 – nu wat minder
2 – nu duidelijk minder
3 – helemaal niet meer
0 – heel erg vaak
1 – vaak
2 – niet zo vaak
3 – heel soms
0 – helemaal niet
1 – niet vaak
2 – soms
3 – meestal
0 – zeker
1 – meestal
2 – niet vaak
3 – helemaal niet
0 – bijna altijd
1 – heel vaak
2 – soms
3 – helemaal niet
0 – helemaal niet
1 – soms
2 – vrij vaak
3 – heel vaak
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10. Ik heb de laatste tijd geen interesse meer in mijn
uiterlijk.

11. Ik voel me de laatste tijd rusteloos.

12. Ik verheug me van tevoren al op dingen.

13. Ik krijg de laatste tijd plotseling gevoelens van angst
of paniek.
14. Ik kan van een goed boek genieten of een radio- of
televisieprogramma.

0 – zeker
1 – niet meer zoveel als ik zou moeten
2 – mogelijk wat minder
3 – evenveel interesse als voorheen
0 – heel erg
1 – tamelijk veel
2 – niet erg veel
3 – helemaal niet
0 – net zoveel als vroeger
1 – een beetje minder dan vroeger
2 – zeker minder dan vroeger
3 – bijna nooit
0 – zeer vaak
1 – tamelijk vaak
2 – niet erg vaak
3 – helemaal niet
0 – vaak
1 – soms
2 – niet vaak
3 – heel zelden

Uitleg puntentelling HADS-score
Vraag 1, 3, 5, 7, 9,11 en 13 hebben betrekking op ANGST
Vraag 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 hebben betrekking op DEPRESSIE
Puntentelling per gekozen antwoord
vraag 1:
bijna altijd 3, vaak 2, soms 1, nooit 0
vraag 2:
zeker zoveel 0, wat minder 1, duidelijk minder 2, nauwelijks nog 3
vraag 3:
zeer zeker 3, zeker 2, een beetje 1, helemaal niet 0
vraag 4:
net zoveel als gewoonlijk 0, nu wat minder 1, nu duidelijk minder 2, helemaal niet 3
vraag 5:
heel vaak 3, vaak 2, niet zo vaak 1, heel soms 0
vraag 6:
nooit 3, heel af en toe 2, soms 1, meestal 0
vraag 7:
altijd 0, meestal 1, af en toe 2, nooit 3
vraag 8:
bijna altijd 3, heel vaak 2, soms 1, nooit 0
vraag 9:
nooit 0, soms 1, vrij vaak 2, heel vaak 3
vraag 10:
inderdaad...3, ik besteed minder 2, ik besteed misschien 1, ik besteed minstens 0
vraag 11:
inderdaad.. 3, tamelijk vaak 2, soms 1, nooit 0
vraag 12:
net zoveel..0, iets minder 1, veel minder 2, nauwelijks 3
vraag 13:
34

inderdaad...3, tamelijk vaak 2, soms 1, nooit 0
vraag 14:
vaak 0, regelmatig 1, af en toe 2, zelden 3
Bij een score
Angst > 8 indicatie psychiatrisch toestandsbeeld
Depressie > 8 indicatie psychiatrisch toestandsbeeld
Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl
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Bijlage 9: Global Psychotrauma Screen (GPS) (Olff, M et al, 2020)
GPS items 1 tot en met 5 kunnen worden opgeteld om te komen tot een totaal PC-PTSD-5 score
(range van 0 tot en met 5). Een score hoger dan 3 wijst mogelijk op PTSD. Het advies is dat de POHGGZ dit evalueert.
|__|__|__|__|__|

Global Psychotrauma Screen (GPS)

Participant
Identification Number

Sekse

o Vrouw

Leeftijd (jaren)

|__|__|__|

o Man

Soms gebeuren er dingen met mensen die uitzonderlijk zijn of heel erg
beangstigend, verschrikkelijk of traumatisch zijn.
Heeft u in de afgelopen maand...
1.

… nachtmerries gehad over de traumatische gebeurtenis(sen) of aan de
gebeurtenis(sen) gedacht terwijl u dat niet wilde?

2.

6.

… hard geprobeerd om niet te denken aan de traumatische gebeurtenis(sen),
of erg uw best gedaan om situaties te vermijden die u aan de
gebeurtenis(sen) doen denken?
… het gevoel gehad dat u voortdurend op uw hoede, waakzaam of schrikachtig
was?
… zich verdoofd gevoeld, of afstand gevoeld tot mensen, activiteiten of uw
omgeving?
… zich schuldig gevoeld of niet kunnen ophouden met uzelf of anderen de
schuld te geven voor de meegemaakte traumatische gebeurtenis(sen) of de
gevolgen daarvan?
… de neiging gehad om uzelf waardeloos te voelen?

7.

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

… woede uitbarstingen gehad die u niet kon controleren?

o Nee

o Ja

8.

… u nerveus, angstig of gespannen gevoeld?

o Nee

o Ja

9.

… niet kunnen stoppen met u zorgen te maken of dit niet kunnen beteugelen?

o Nee

o Ja

10.

… weinig interesse of plezier gehad in activiteiten?

o Nee

o Ja

11.

… zich neerslachtig, depressief of hopeloos gevoeld?

o Nee

o Ja

12.

… moeite gehad met in- of doorslapen?

o Nee

o Ja

13.

… geprobeerd uzelf opzettelijk pijn te doen?

o Nee

o Ja

14.

… de wereld of andere mensen anders ervaren of waargenomen, waarbij
dingen als in een droom, raar of onwerkelijk leken?
… u vervreemd gevoeld of het gevoel gehad alsof u zich buiten uzelf bevond
(bijvoorbeeld alsof u van bovenaf naar uzelf keek of dat u uw eigen lichaam
van buitenaf waarnam)?
… enige andere fysieke, emotionele of sociale problemen gehad waar u last van
had?
… andere stressvolle gebeurtenissen meegemaakt? (zoals financiële
problemen, wisselen van baan, een verhuizing, relatieproblemen thuis of op
het werk)

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

3.
4.
5.

15.

16.
17.
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18.
19.

20.

©

… spanningen geprobeerd te verminderen door alcohol, tabak, drugs of
medicatie te gebruiken?
… mensen om u heen gemist waar u op terug kon vallen als u het moeilijk had?
(zoals emotionele steun, op kinderen of huisdieren passen?, vervoer naar
het ziekenhuis of winkel, hulp bij ziekte?)

21.

Heeft u gedurende uw jeugd (0-18 jaar) een ingrijpende gebeurtenis
meegemaakt? (bijvoorbeeld een ernstig ongeval of brand, lichamelijk of
seksueel geweld of misbruik, een ramp, zien hoe iemand doodgaat of zwaar
gewond
raakt,
ofpsychiatrische
iemand die je nabij
is verliezen)
Heeft u ooit
een
diagnose
gekregen of bent u ooit behandeld

22.

voor psychologische problemen? (bijvoorbeeld depressie, angst of
persoonlijkheidsproblemen)
Vindt u zichzelf over het algemeen een veerkrachtig persoon?

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

o Nee

o Ja

2016, version 1.2. Olff & Bakker, ISTSS Global Collaboration Project team
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Bijlage 10: CCL-IC
De CCL-IC is een signaleringslijst voor cognitieve klachten sinds IC-opname en is met name bruikbaar
als gespreksinstrument. Het instrument heeft een signalerende rol. Er is geen totaalscore te
berekenen. Klachten worden expliciet nagevraagd met de CLC-IC omdat patiënten mogelijk niet zelf
de link leggen met deze problemen en hun IC-opname.
Klachten kunnen in deze groep sterk variëren: * er zullen patiënten zijn die veel cognitieve klachten
rapporteren door stress/trauma/angst; dan is het goed om te weten of er wel of geen onderliggende
cognitieve stoornissen zijn * er zullen patiënten zijn die weinig cognitieve klachten rapporteren
terwijl er mogelijk wel onderliggende cognitieve stoornissen zijn (zoals vaak wordt gezien bij
patiënten na Out of Hospital Cardiac Arrest).
Het is belangrijk om daarnaast ook de MOCA in te zetten. Voor CLC-IC is geen afkappunt. Lokaal
afspraken maken over doorverwijzing naar neuropsycholoog (n.a.v. screening van cognitie en
stemming) is wenselijk (Van Heugten, C et al, 2020)
De onderstaande lijst vraagt naar deze klachten door middel van een stelling. Elke stelling wordt
toegelicht met een voorbeeld. Geef voor elke stelling aan of die op u van toepassing is door ‘ja’ of ‘nee’
te omcirkelen.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sinds de IC-opname heb ik moeite om twee dingen tegelijk te doen
bijvoorbeeld: praten en lopen tegelijk is moeilijker geworden
Sinds de IC-opname heb ik moeite om de aandacht ergens bij te houden
bijvoorbeeld: ik word sneller afgeleid door geluiden van buiten of van andere
mensen in de kamer
Sinds de IC-opname heb ik moeite om alles bij te houden of ben ik langzamer
geworden
bijvoorbeeld: ik heb meer moeite om een gesprek te volgen
of: ik vind dat alles sneller lijkt te gaan
Sinds de IC-opname heb ik moeite om nieuwe informatie te onthouden
bijvoorbeeld: ik vergeet sneller wat er net gezegd is of waar ik iets heb
neergelegd
Sinds de IC-opname heb ik moeite om informatie van langer geleden te
onthouden of ben ik vergeetachtig
bijvoorbeeld: ik vergeet vaker afspraken
Sinds de IC-opname heb ik moeite om het initiatief te nemen
bijvoorbeeld: ik heb meer moeite om te beginnen aan hobby’s of huishoudelijke
activiteiten
Sinds de IC-opname heb ik moeite met het plannen of organiseren van activiteiten
bijvoorbeeld: het kost me meer moeite om activiteiten zoals de administratie of
boodschappen te doen
Sinds de IC-opname heb ik moeite met flexibiliteit
bijvoorbeeld: ik heb meer moeite om activiteiten af te wisselen of ik heb meer
moeite om de draad weer op te pakken als ik tussendoor iets anders deed
Sinds de IC-opname heb ik moeite om te praten of te schrijven
bijvoorbeeld: ik kan vaker niet op de juiste woorden komen

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee
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10. Sinds de IC-opname ben ik sneller en vaker moe als ik mentale activiteiten uitvoer ja
bijvoorbeeld: lezen, computerwerk, puzzelen kost me meer moeite
Zijn er andere problemen die nu niet aan de orde zijn gekomen?
Zo ja, vul dan onderstaande zinnen aan:
11. Sinds de IC-opname heb ik moeite om ……

nee

12. Sinds de IC-opname heb ik moeite om ……
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Bijlage 11: Montreal Cognitive Assessment (MOCA)
De Montreal Cognitive Assessment is een beknopt screeningsinstrument voor het meten van
cognitieve achteruitgang. en bevat de volgende 8 cognitieve domeinen: executieve functies,
visuospatiële vaardigheden, aandacht, concentratie en werktempo, taal, korte termijn geheugen en
oriëntatie. In totaal kunnen er 30 punten gescoord worden. Een score van 26 punten of hoger wordt
beschouwd als normaal. Er dient een punt extra te worden toegediend indien er sprake is van <12
jaar onderwijs (Nasreddine ZS et al, 2005)

Meer informatie: www.meetinstrumentenzorg.nl
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Bijlage 12: User-participation
De USER-Participatie is ontwikkeld om de verschillende aspecten van participatie van mensen met
lichamelijke aandoeningen te kunnen meten. De restrictieschaal van de USER-Participatie (USER-P-R)
bestaat uit 11 vragen waarin wordt gevraagd naar beperkingen in het huidig dagelijks leven ten
gevolge van de IC opname op het gebied van diverse activiteiten zoals werk, vrijetijdsbesteding en
sociale activiteiten, waarbij er 5 antwoordopties zijn: “zonder moeite”, “met moeite”, “met hulp”,
“niet mogelijk” en “niet van toepassing”.
Deze 5 antwoordopties zijn om te zetten in een itemscore (0-3), waarbij “niet mogelijk” gescoord
wordt als 0 en “zonder moeite” als 3. Itemscores “niet van toepassing” worden niet meegeteld. De
USER-P-R kan vervolgens als volgt worden omgezet naar een totaalscore van 0- 100 (waarbij hogere
scores minder restricties in participatie impliceren): ((gemiddelde van itemscores) / 3) * 100 (Post, M.
W. et al, 2012).
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