
 

Informatiebrief voor cliënt en naasten na (ziekenhuis)opname door Covid-19 

 

Wat is deze brief en voor wie? 

U heeft Covid-19 gehad en mag naar huis. Misschien bent u net uit het ziekenhuis of 

revalidatiekliniek ontslagen, of misschien gaat dat binnenkort gebeuren. Met deze brief willen we u 

en uw naasten helpen bij het herstelproces thuis.  

We benadrukken dat iedere cliënt een ander traject doormaakt. Het herstel na ziekenhuisopname is 

afhankelijk van de tijd dat u in het ziekenhuis heeft gelegen en hoe ernstig de klachten waren. In alle 

gevallen kunt u veel zelf doen om het herstel te bevorderen. 

Checklist vóór ontslag uit het ziekenhuis 

Het is belangrijk om vóór ontslag uit het ziekenhuis aan een aantal zaken te denken zodat het herstel 

thuis gemakkelijker verloopt.  Onderstaande checklist kunt u gebruiken in het gesprek met de 

verpleegkundige voordat u vanuit het ziekenhuis (eerstelijnsverblijf of COVID-nazorgafdeling of 

hotel) naar huis gaat. Niet alles zal voor u van toepassing zijn. 

Checklist: 

Is dit thuis nodig en 
is het geregeld? 

Nodig? 

Ja/nee 

 

Welke afspraken zijn 
gemaakt?  

Met wie?  Datum? 

Zuurstofvoorziening 
thuis 

    

Hulpmiddelen (zoals 
postoel, douchestoel, 
rollator) 

    

Fysiotherapie      

Ergotherapie      

Diëtist      

Wondzorg bij 
eventuele 
doorligwonden 

    

Psychosociale 
ondersteuning  
(zoals 
maatschappelijk 
werk/ 
psycholoog/pastoraal 
werker) 

    

Vervolgafspraak in 
het ziekenhuis 

    

Contactpersoon 
thuiszorg 

    

 

Besmettelijkheid 

In principe bent u na ontslag uit het ziekenhuis niet meer besmettelijk. Mocht dit wel het geval zijn 

krijgt u dit te horen bij ontslag. Het is belangrijk voorzichtig te zijn.  Dat betekent dat familie wel bij u 

op bezoek kan komen om u te helpen maar uiteraard met inachtneming van de hygiëne richtlijnen 



van het RIVM (houd 1,5 meter afstand, regelmatig handen wassen, niet komen bij milde klachten of 

als een gezinslid klachten heeft, etc.). 

De gevolgen 

Het coronavirus heeft een enorme impact op zowel lichamelijk als psychisch gebied. Door het 

coronavirus kan het zijn dat u verschillende klachten of gevolgen hieraan over heeft gehouden. Dit 

kunnen klachten zijn zoals: hoesten, benauwdheid, vermoeidheid, kortademigheid, afname van 

spierkracht, gewichtsverlies, stem-, spraak- en slikproblemen, wisselende emoties, angstgevoelens 

en concentratieproblemen. 

Tips voor een goed herstel 

1. Probeer uw energie te verdelen 

De verwachting is dat u binnen vier weken zult merken dat u weer iets meer energie krijgt. Het blijft 

dan belangrijk dat u uw energie goed verdeelt.  Om daar goed mee om te gaan adviseren wij het 

volgende: 

 Wissel denk- en doe-activiteiten met elkaar af. Bijvoorbeeld een tijdje administratie en 

daarna een tijdje het huishouden, daarna weer een tijdje puzzelen, enzovoorts. 

 Verdeel activiteiten. Doe niet alles in één keer. Voorbeeld: schil/snijd ‘s middags de 

ingrediënten voor het koken, zodat u dat ‘s avonds niet meer hoeft te doen. 

 Probeer voldoende rustmomenten in te plannen op een dag. Korter, maar vaker rusten 

werkt hierbij beter dan heel lang rusten. 

 Probeer bepaalde dagelijkse handelingen makkelijker te maken zodat ze minder energie 

kosten. Bijvoorbeeld:  

o Ga zitten tijdens het wassen en aankleden. 

o Zet de tandenborstel in de keuken zodat u na het ontbijt niet nóg een keer de trap 

op hoeft. 

o Als het kan, vraag hulp/ondersteuning. 

(Bron: Ter Gooi Ziekenhuis: Ontslag na opname met corona)  

 

2. Kom geleidelijk aan weer in beweging  

Na ziekenhuisopname neemt de spiermassa snel af waardoor u zich slapper voelt en onzekerder op 

de benen staat. Geleidelijk aan kunt u het bewegen weer opbouwen. Voor de eerste periode van uw 

herstel is het belangrijk dat u heel rustig aan doet. Mogelijk kunt u wat beweegoefeningen vanuit 

het bed te doen als opstaan nog moeilijk gaat of niet lukt. 

Zodra het lukt is het goed om regelmatig op te staan en door het huis te lopen. Misschien zijn in het 

begin uw activiteiten beperkt tot wat aanrommelen in huis. Het is belangrijk om niet te forceren, 

naar uw lichaam te luisteren en voldoende rust te nemen. 

Pas als u merkt dat u weer wat meer energie en krachten krijgt, breidt dan uw activiteiten uit met 

bijvoorbeeld kleine klusjes in het huishouden.  

Doe kniebuigingen of andere rustige oefeningen om uw lichaam geleidelijk meer in beweging te 

brengen.  

Oefen bijvoorbeeld op de trap. Houdt u vast aan de leuning. Eerst één trede op en af en als dat lukt 

een tweede. Met elke dag een stapje meer bouwt u meer kracht op. 

https://www.tergooi.nl/patienteninformatie/ontslag-na-opname-met-corona/


Een goede balans is belangrijk om het risico op vallen te verkleinen. De balans kunt u bijvoorbeeld 

trainen tijdens het tandenpoetsen. Ga terwijl u uw tandenpoetst één minuut op het ene been en 

één minuut op het andere been staan, in het begin houdt u zich vast aan de wastafel. Dan oefent u 

de balans in uw voet, uw enkel en uw hele been én lijf.  

Voor meer beweegtips:  

 Oefeningen om slijm op te hoesten (Bron: Ziekenhuis Rijnstate, afdeling fysiotherapie) 

 Beweegposter (Bron: Kenniscentrum voor Sport en Bewegen)  

 

3. Eet eiwitten om de spieren te versterken.  

Voldoende voeding is belangrijk bij herstel na ziekte. Vaak gaat het eten juist moeilijker omdat u 

weinig eetlust heeft en vermoeid bent. Tijdens uw ziekte neemt spiermassa af. Voldoende eiwitten 

kunnen helpen bij het weer opbouwen van spieren die door ziekte verzwakt zijn geraakt. Eiwitten 

zijn de bouwstoffen van de spieren. Eiwitten zitten in vlees en vleeswaren, kip, vis, zuivelproducten, 

kaas, eieren en noten. 

Neem bij elke maaltijd iets eiwitrijks. Heeft u oefeningen gedaan? Neem dan ook daarna een 

tussendoortje met eiwitten. Dit helpt mee om uw spieren te versterken. 

 

4. Hanteer een vaste structuur in de dag 

Om de draad weer op te pakken en goed te herstellen helpt het om thuis een vaste structuur in de 

dag te hanteren. Dat betekent bijvoorbeeld: 

o Sta elke dag op hetzelfde tijdstip op, was u en kleedt u aan zo gauw als dat na de 

ziekenhuisopname lukt 

o Maak een soort dagplanning voor de eetmomenten, het bewegen en andere acties 

die u tijdens de dag gaat doen. Het zetten van een alarm (of herinnering in een 

digitale agenda) kan behulpzaam zijn om een dagplanning te blijven hanteren. 

o Hanteer vaste eet momenten en voorkom zo dat u veel ongezond tussendoor gaat 

snacken 

o Ga op een vast tijdstip naar bed. Neem voldoende rust. 

 

5. Houd contact met mensen om u heen 

U hebt de tijd nodig om uw ziekte en het verblijf in het ziekenhuis te verwerken. Gun uzelf die tijd. 

Het is een normale reactie op een abnormale situatie. Het helpt om uw emoties met anderen te 

delen. Blijf in contact met mensen. Neem weer contact op met familie, vrienden en buren, zodat zij 

ook op de hoogte zijn dat u weer thuis bent. Zoek steun als u last heeft van negatieve gevoelens.  

 As u daar behoefte toe voelt, kunt u via www.wijzijnmind.nl  chatten met een hulpverlener. 

 Verschillende organisaties hebben een telefoonlijn geopend voor mensen die zich zorgen 

maken over het coronavirus, vragen hebben of gewoon graag een praatje willen maken. 

Bijvoorbeeld: Ouderenbond ANBO (0348 – 46 66 66) en het Rode Kruis (070 - 4455 888). 

 De Luisterlijn (0900–0767) is elke dag en nacht bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een 

gesprek of luisterend oor. 

https://www.rijnstate.nl/media/1442491/acbt.pdf
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9232&m=1542268096&action=file.download
http://www.wijzijnmind.nl/


Neem contact op met de huisarts als u zich psychisch slechter voelt en u te veel zorgen maakt. 

 

6. Maak goede afspraken met de zorg 

Overleg met de wijkverpleegkundige op welke manier u graag contact wilt houden. Misschien kan 

zij/hij u een paar keer in de week (beeld)bellen. Maak duidelijk wat voor u het beste werkt. 

Neem altijd contact op met de wijkverpleegkundig of de huisarts als u zieker wordt, bijvoorbeeld als 

u weer koorts krijgt of moeilijker gaat ademen. Ga niet zelf naar de huisarts of het ziekenhuis toe, 

maar bel de huisarts. 

 

Tips voor de mantelzorger(s), uw naaste(n) 

Hieronder vindt u enkele tips voor u als naaste van de client bij het herstelproces thuis. 

 Bel de wijkverpleegkundige om te overleggen over de zorg als u vragen heeft. 

 Toon ook begrip voor de zorgverleners. Ze doen hun best en kunnen door de drukte wel 

eens iets vergeten.  

 Denk na over hoe het met u gaat en hoe lang u de (extra) zorg kunt volhouden.  Vul 

bijvoorbeeld de 3 minutencheck in en bespreek dit met de wijkverpleegkundige of huisarts. 

Of gebruik het hulpmiddel BordjeVol  

 Vertel duidelijk welke zorg u of een andere naaste wel en niet kunt doen.  

 Vraag om een goede overdracht op papier, als u dat prettig vindt. 

 Vraag of u bepaalde handelingen kunt leren, eventueel per telefoon, beeldbellen, via 

instructiefilmpjes of op papier.  

 Spreek evaluatiemomenten af, bijvoorbeeld een vast moment, 1 keer per week.  

Als u zich onzeker, onveilig of overbelast voelt of als uw naaste achteruitgaat, bespreek dit met de 

wijkverpleegkundige of huisarts (Bron: mantelzorg.nl).  

Handige links 

 Coronavirus: leefstijladviezen voor thuis 

 Geen dagbesteding, wat kun je als mantelzorger doen?  

Vilans 04 02 2022 

https://stemvandemantelzorger.nl/wp-content/uploads/2017/06/3-minutencheck_voor_mantelzorgers_0.pdf
https://bordjevol.nl/
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/coronavirus-leefstijladviezen-voor-thuis/
https://www.invoormantelzorg.nl/nieuws/geen-dagbesteding-meer-wat-kun-je-als-mantelzorger-doen/

